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Abstract
The thesis examines the potential for sequestration of Soil Organic Carbon (SOC) in Sweden based on
smallscale agriculture and horticulture. The essay is written from a perspective where climate change
has reached a level where it is no longer enough to limit emissions, the earth must in addition serve as
a sink for carbon dioxide and thus longterm storage of carbon (IPCC 2014). The initiative of 4 per
mille (4 ‰ initiative, 4p1000.org) was initiated during the COP21 climate summit in Paris, which was
seen as a step to move to concrete action in the context of agriculture in collaboration with civil
society. The initiative is based on the knowledge that terrestrial systems hold far more carbon than the
atmosphere, and that plants potential to facilitate carbon sequestration in soil is an underutilized
potential in mitigating climate change. An additional and long term carbon storage of 0,04% annually
of the already existing SOC would not only drastically mitigate climate change, but also contribute to
increased food security and adaptation to climate change as an increase in SOC means an increase of
Soil Organic Matter (SOM), soil health, fertility and resilience.
Literature studies support an analysis of carbon sequestration as a concept, and serves as a base from
which questions related to carbon sequestration in Swedish farmland are formulated. The potential for
carbon sequestration in Sweden is examined from the perspective of the 4 ‰ initiative, with a review
of methods advocated within the initiative; eg. cover crops, mulch, notill/lowtill, polyculture,
intercropping, crop rotation and succession, agroforestry systems and perennial crops, buffer zones,
organic residue amendments and optimized grazing. Relevant methods and concepts such as biochar,
conservation agriculture, regenerative agriculture and holistic management are also described. This is
complemented with descriptions of four practical examples of horticulture and farming in Sweden in
order to anchor the theory into practice. All practitioners have been selected on the basis that they
have a conscious desire to promote carbon sequestration in soil. Rather than describing these
practitioners solely from the perspective of carbon sequestration, a broader view is presented
mirroring the need to address carbon farming from an angle of holistic context and agroecology.
With the support of scientific references and qualitative interviews, the study highlights the
importance of; multifunctional approaches; established root biomass and ground coverage; increased
net primary production (NPP) through plant available nitrogen; the potential of biochar as well as
mycorrhiza for long term carbon sequestration. The study also highlights the great need for research in
Swedish contexts in bringing clarity to questions around soil saturation of SOC in cases when rare
methods such as agroforestry are used. Finally, the need for a more radical change within agricultural
practices is highlighted as well as the need of support to practitioners who want to explore new
regenerative ways of managing soils which promote carbon sequestration, food sovereignty and
climate resilience.
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Sammanfattning

Examensarbetet undersöker potentialen för kolinlagring i jord utifrån småskaligt jordbruk och
trädgårdsodling i Sverige. Uppsatsen skrivs utifrån en värld där klimatförändringarna har nått en nivå
där det inte längre räcker att begränsa utsläpp, jorden måste därtill verka som en sänka för koldioxid
och därmed långsiktigt lagra in kol (IPCC 2014). 2015 togs Initativet om 4 ‰ ( 4p1000.org ) under
klimatmötet COP21 i Paris, med ambitionen om att gå till konkret handling inom ramen för jordbruk i
samarbete med det civila samhället. Initiativet baseras på vetskapen om att terrestra system håller
långt mer kol än atmosfären, och att växters kapacitet till kolinlagring är en underutnyttjad potential i
begränsandet av klimatförändringar. En långsiktig kolinlagring av ytterligare 4 tusendelar av det
befintliga markkolet (Soil Organic Carbon, SOC) skulle enligt initiativet inte endast drastiskt dämpa
klimatförändringar, utan även bidra med ökad matsäkerhet och klimatanpassning. En ökning av
organiskt markkol betyder en ökning av jordens organiska material (Soil Organic Matter, SOM), dess
mikroliv, näringshalt och resiliens.
Litteraturstudier ligger till grund för analys av kolinlagring som begrepp där huvudsakliga frågetecken
relaterade till kolinlagring i svensk trädgårdsodlings och jordbruksmark adresseras. Potentialen för
kolinlagring i Sverige undersökts utifrån perspektivet av 4 ‰ initiativet med utgångspunkt i de
metoder som det förespråkar; minskad jordbearbetning; marktäckning; samodling, succession och
växtföljd; agroforestrysystem och perenna grödor; kantzoner; näringstillförsel och optimerat bete.
Relevanta metoder och koncept såsom biokol, conservation agriculture, regenerativt jordbruk och
holistic management beskrivs också. Detta kompletteras med beskrivningar av fyra praktiska exempel
på odling och jordbruk i Sverige i syfte att förankra teori i praktik. Samtliga praktiker har valts utifrån
att de har en medveten ambition att gynna kolinlagring i jord. I beskrivningarna vävs en större helhet
av dessa verksamheter in, exempelvis i form av agroekologiska och socioekonomiska mervärden som
exempelvis ökning av näringsrika jordar, biologisk mångfald samt lokala ekonomier och nätverk.
Utifrån insamlad data visar examensarbetet på betydelsen av; multifunktionella tillvägagångssätt inom
markanvändning; perenn etablerad rotmassa och långliggande marktäckning; ökad
nettoprimärproduktion (NPP) genom växttillgänglig kväve; samt potentialen i biokol och mykorrhiza
för långsiktig kolinlagring. Studien belyser också det stora behovet av forskning i svensk kontext för
att skapa klarhet i frågor som exempelvis rör jordars mättnadsgrad av kol när mer "radikala" metoder
såsom agroforestry används. Slutligen lyfts behovet av en mer radikal förändring inom jordbruk och
matproduktion liksom behovet av stöd till praktiker som vill utforska regenerativa metoder inom
markanvändning som främjar kolinlagring, matsuveränitet och klimatresiliens.
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Introduktion
Det är vida känt att de globala utmaningar vilka vi står inför är enorma. Inom ramen för det
ekologiska är klimatkrisen, utrotningen av biodiversitet och ett ökande näringsläckage till luft, sjöar
och hav de tre områden där vi som globalt kollektiv allra mest överträtt gränsen över vad vår planet
ekologiskt kan härbärgera (Rockström m fl 2015). FNs klimatpanel IPCC, Intergovernmental Panel
on Climate Change, belyser det alarmerande behovet av en nettominskning av växthusgaser i
atmosfären under en längre period för att kunna begränsa effekten av klimatförändringar (IPCC 2013).
Det betyder att det inte endast räcker med att minska utsläpp, utan vi behöver åter lagra in koldioxid i
jorden.
Parallellt med detta sker en annan katastrof mer i det tysta  förlusten av matjord genom erosion,
föroreningar och markanvändningsmetoder som utarmar jorden på organiskt material och mikroliv
(Rockström m fl 2015; Toensmeier 2016).
Samtidigt växer jordens befolkning och år 2050 beräknas vi vara 810 miljarder människor på jorden
(IPCC 2014). Människor med rätt till matsäkerhet och hälsa. Men om siffrorna stämmer så kommer
pressen på de ekosystem som vi lever av indirekt ge extrema konsekvenser i form av
temperaturökningar, översvämningar, storm, degraderade jordar och torka. Behovet av att finna
radikala, praktiska alternativ och lösningar är akut.
Allt fler uppmärksammar markens, biomassans och matjordens stora kapacitet att binda in kol och
verka som kolsänka. Där har jordbruksmark potentialen att bli ett viktigt verktyg för ett begränsande
av klimatförändringar. I samband med COP21, klimatförhandlingarna i Paris hösten 2015, initierades
4 ‰ initiativet, även kallat “4 parts per thousand initiative” lett av Frankrikes president Hollande, och
som med Sverige inkluderat signerats av 33 länder, samt av en mängd forskningsinstitut,
producentföreningar och ideella organisationer världen över (4p1000.org/partners. 20170215).
Initiativet ingår i LimaParis Action Agenda (LPAA), som är FN:s ramverk för att omsätta
klimatarbetet i handling i samarbete med det civila samhället (IRD m fl 2015). 4 ‰ initiativet belyser
terrestra (markbundna) ekosystems viktiga roll som kolsänka. Världens jordar håller 860 Gt C
(miljarder ton kol) i de översta 30 centimetrarna (ibid), 1500 Gt till en meters djup och 2400 Gt ner till
2 m. Detta gör jord till den fjärde största poolen av kol (C) och 23 gånger större än atmosfäriska
poolen av kol (FAO 2001).
Global användning av fossilt bränsle ger växthusgaser om 8,9 gigaton/år, vilket är ca 4 tusendelar (4
promille) av jordens sammanlagda 2400 Gt C (Ademe 2015). Detta är data som ligger bakom 4 ‰
initiativets namn. Rent teoretiskt kan en inlagring av ytterligare 0,4% (4‰) markbundet kol per år
verka som ett viktigt komplement till utsläppsminskningar i ambitionen att begränsa
klimatförändringar. Det råder dock flera tvetydigheter kring vad målet av 4‰ inlagring egentligen
betyder. All mark är inte tillgänglig att systematiskt användas för ökad kolinlagring och olika jordar
har mycket olika förutsättningar (Minasny m fl 2017).
4 ‰ initiativet bär tre huvudsakliga målsättningar, som alla anses gynnas av en ökad kolinlagring i
markbundna system :
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Främja matsäkerhet genom att öka markens bördighet och bekämpa markdegradering.
Klimatanpassning av jordbruket (genom ökad resiliens i jordar och ekosystem)
Begränsning av klimatförändringar

(Hämtat från 4p1000.org/ 20161220. Egen översättning)
Vad betyder då 4 ‰ initiativet i ett svenskt perspektiv och för svenskt jordbruk och odling? Hur kan
en kolinlagrande markanvändning se ut i ett av världens nordligaste områden för jordbruk?

Syfte och avgränsning
Studien tar sin utgångspunkt i att skapa förståelse för kolinlagring som begrepp samt att ge ökad insikt
i kolinlagrande metoder. Men att enbart studera ämnet utifrån ett perspektiv av kolinlagring gör det
inte rätta. I linje med 4 ‰ initiativets målsättningar behöver kolinlagring studeras utifrån ett
perspektiv av större helhetsyn och multifunktion (Ademe 2015). Detta präglar genomgående studiens
resonemang och fokus.
Ett övergripande syfte med examensarbetet är att öka insikten i hur 4 ‰ initiativet kan relateras till
och praktiseras i Sverige och därmed kanske bidra till initiativets mål inom en svensk kontext.
Initiativet kan ses som ett argument för metoder som annars kan verka radikala i förhållande till
generell svensk jordbrukspraxis.
De metoder som i januari 2017 nämns inom 4 ‰ initiativet som speciellt intressanta listas i Tabell 1.
Dessa används i uppsatsen som underlag och utgångspunkt för metodbeskrivningar. Utöver det
beskrivs tre bredare koncept för markanvändning som är relevanta för metoderna; holistic
management (med fokus på bete), regenerativt ekologiskt jordbruk och conservation agriculture.
Samtliga metoder analyseras inom ramen för ekologisk odling och jordbruk (dvs praxis utan
konstgödsel och bekämpningsmedel).
Tabell 1. Metoder för
Källa: E ilia rekestad

arka vä d i g so

ä

s so

speciellt i tressa ta i o

4 ‰ i i a vet.

Metod

Beskrivning inom initiativet

Finns i källa/referens

Minskad jordbearbetning och
täckt jord.
Bevarandejordbruk

Never leave soil bare and work it
less, for example by using notill
methods. Conservation Agriculture

www.p1000.org/
understand

Polykultur: växtföljd,
succession, mellangrödor
och samodling

Introduce more intermediate crops,
more row intercropping and more
grass strips (1). Croprotations (2)

(1) www.p1000.org/
understand
(2)The"4per
1000"Initiative 2017 Pdf

Agroforestry, perenna
odlingssystem, kant och
skyddszoner

Develop agroforestry, buffer zones,
add to the hedges at field
boundaries

www.p1000.org/
understand
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Tillförsel av näring,
kvävefixering och
jordförbättringsmedel

Plant trees and legumes which fix
atmospheric nitrogen in the soil
Feed the soil with manure and
composts

INRA, IRD, CIRAD,
CIGAR (2015) 4 per 1000
Carbon sequestration in
soils

Optimera bete, adaptivt bete
och holistic management

Optimize pasture management

www.p1000.org/
understand

Restaurera (regenerera)
jordar & regnerativt jordbruk

Restore land in poor condition e.g.
the world´s arid and semi arid
regions

www.p1000.org/
understand

Metoder och koncept beskrivs med utgångspunkt i potentialen att lagra in organiskt kol i jord (Soil
Organic Carbon, SOC). Studien relateras både till odling i mindre skala (trädgårdsodling) samt till
större jordbruk med djurhållning.
Avslutningsvis ges beskrivningar av fyra verksamheter i Sverige, som har hög potential att verka
kolinlagrande. Syftet är förankra examensarbetet i praktiska exempel och att beskriva några av de
pionjärinitiativ som finns i landet. Exemplen är beskrivna utifrån ett bredare perspektiv, där fokuset på
kolinlagring breddas och verksamheterna presentras mer i sin helhet. Här beskrivs alltså flera andra
mervärden som kan komma med kolinlagrande metod.
Utifrån ovan skrivet är de huvudsakliga frågeställningarna dessa:
1. Vad är kolinlagring?
2. Vilka metoder för kolinlagring i jorden har potentialen att vara extra gynnsamma i Sverige
och vilka mervärden har dessa metoder?
3. Hur kan svenska exempel på jordbruk och småskalig odling se ut där kolinlagring finns som
en medveten ambition och drivkraft?
4. Vilka huvudsakliga frågetecken finns inom forskning och kolinlagring, relevanta för odling
och jordbruk i Sverige?
I detta examensarbete avser jag inte att:




Närmare analysera kolinlagring i biomassa över jord.
Ge en heltäckande kartläggning av relevanta lantbruk/initiativ.
Analysera anläggnings eller produktionskostnader för beskrivna metoder.
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Metod och tillvägagångssätt
Litteraturstudier och insamling av data
Examensarbetet bygger huvudsakligen på litteraturstudier (aktuella forskningsrapporter och
ämneslitteratur) med syfte att 1) beskriva kolinlagring, 2) skapa större generell insikt i
jordbruksmarkers kolinlagringspotential, 3) ge förståelse för enskilda metoders inlagringspotential
(inom odling och jordbruk). Artiklar som använts har sökts genom sökmotorn Discovery via
Högskolan i Gävle. Artiklars referenslistor har även varit viktiga vid uppsökande av användbara
källor. Vanliga sökord har varit carbon sequestration, carbon, SOC, agroforestry, agroecology,
conservation agriculture, notill, biochar, managed grazing, perennial crops, mycorrhiza och mulch
samt kombinationer av dessa.
I texten beskriver jag även fyra platser/verksamheter där praktiker bär egna erfarenheter av flertalet av
beskrivna metoder. Datainsamling har därför även skett genom studiebesök och observation
kombinerat med intervju/samtal med praktiker. Datum för besök har varit: Hånsta Östergärde  26/1
2017; Ridgedale Permaculture, upprepade tillfällen, främst 1013 januari 2017; Under tallarna
upprepade tillfällen, främst 19 januari 2017. Åre Fjällbete i Åredalen har inte besökts. Jörgen
Andersson intervjuades på telefon 17 januari 2017.
Utöver detta har några intervjuer gjorts utan intervjuguide med tjänstemän och experter på
näringsdepartementet, SLU, Jordbruksverket samt Lunds Universitet.

Kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer
I kontakten med praktiker och deras verksamheter har jag haft en önskan att höra deras berättelser.
Därför har fokuset legat på att lyssna in dessa platser och dess praktikers egna erfarenheter och
reflektioner. Därför har denna del av arbetet genomförts kvalitativt. Kvalitativ forskning har sin grund
i att data insamlas genom exempelvis djupintervjuer och deltagande observation, vilket kontrasterar
med den kvantitativa forskningens insamling och analys av mät och kvantifierbar data. Kvalitativ
metod har i grunden en induktiv forskningsansats som bygger på empirisk observation av en viss
erfarenhets verkan, där man mer sällan belyser själva orsakssambandet. Detta betyder att induktiv
forskning är mer hypotesgenererande än hypotesprövande  dvs att den kan generera värdefulla
hypoteser som i sin tur kan testas.(Curry 2015)
Kvalitativa intervjuer har här gjorts i sk. semistrukturerad form (Curry 2015), där fokus legat på
personens egna upplevelse och empiriska iakttagelser från sin verksamhet. Samtalen har förts så
förutsättningslöst som möjligt utan att förlora sin riktning och frågeområde. Detta med syfte att lyssna
in den specifika kontext där varje praktiker befinner sig. Frågorna har huvudsakligen haft en öppen
karaktär, dvs utan givna svar, med syfte att personen kan berätta utifrån det som känns mest relevant
för dem i relation till ämnet. En intervjuguide innehållande en sekvens frågor har använts (Bilaga 2).
Frågorna har ställts i varierande ordningsföljd och olika följdfrågor har lagts till under samtalen för att
ge ökad fördjupning inom varje plats och verksamhet.
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I samtalen med experter och tjänstemän har mer specifika frågor ställts i förhållande till vissa av
uppsatsens teman. Samtliga samtal med namn och ämnesområde finns listade i Bilaga 1.

Urval
Urvalet av platser/verksamheter och praktiker har grundats på författarens nätverk, bland annat genom
nätverket Agroforestry Sverige (agroforestry.se) och organisationen Permakultur i Sverige
(permakultur.se). Inom båda nätverk finns aktörer som är pionjärer inom utforskandet av vad ett
agroekologiskt perspektiv på jordbruk/odling kan vara i svenskt klimat. Samtliga praktiker har en
medveten ambition att bidra till ökad kolinlagring i jorden.
De intervjuade personerna är samtliga idealister och “anhängare” för den metod som de använder.
Urvalet av personer kan därför ses som vinklat då det gjorts inom en smal nisch av svenska
odlare/jordbrukare. Jag ser ändå att materialet är värdefullt då praktikers egna empiriska erfarenheter
är viktiga. Detta vägs upp genom en problematisering av metoderna med hjälp av litteratur.
Urvalet av personer för övriga samtal har dels gjorts utifrån deras expertis inom specifika teman som
ingår i studien och/eller deras uppdrag inom policyformulering alternativt internationell och nationell
samverkan relevant för denna studie.

Förförståelse
Jag som skriver har ett personlig engagemang samt en viss förförståelse inom ramen för uppsatsens
tema. Jag har återkommande spenderat tid på platser som beskrivs i texten (Ridgedale och Under
tallarna) under de senaste fyra åren. Detta kan ge viss subjektivitet år uppsatsen.
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Ordlista och förkortningar
Aggregat

Minimala håligheter i jorden

Agroekologi

Förståelse av jordbruk utifrån ekologisk helhetssyn

Agroekosystem

Den grundläggande enheten av agroekologisk studie

Agrobiodiversitet

Biologisk mångfald inom agroekologiska system

Annuell

Ettårig växt

Andelsjordbruk

Community Supported Agriculture (CSA)

Antropogen

Orsakad av människor

Biomimik

Teknik som härmar naturen

Carbon Farming

Former av lantbruk med syfte att lagra in kol

CH4

Metan

CO2

Koldioxid

Degraderad mark

Försämrad mark med låg produktionsförmåga

Ekosystemtjänster

Funktioner hos ekosystem som gynnar människor

Ekologiskt fotavtryck

Mått på mängd resurser förbrukade per person/enhet

FAO

Food and Agriculture Organisation of the UN

Kvävefixering

Växter som fixerar N från atmosfären

Koldioxidekvivalenter

Styrka av en specifik växthusgas, uttryckt i Co2

Lantbruk

Omfattar både jordbruk och skogsbruk

Monokultur

Produktion av en gröda/art vid en viss tidpunkt

Mulch

Applicerad, ej levande marktäckning

NEP (Net Ecosystem Productivity)

Nettoproduktivitet i ekosystemet

NPP (Nettoprimärproduktion)

Fotosyntes  respiration, nettofotosyntes

N2O

Lustgas, som även heter dikväveoxid

Perenn

Flerårig växt

Permakultur

Ett designverktyg för självbärande system

Polykultur

Motsatsen av monokultur, diversitet av arter

Regenerativ

Något som ökar ett systems vitalitet och resiliens

Resiliens

Robusthet, elasticitet, anpassningsförmåga

Skogsjordbruk

En av flera översättningar av agroforestry

Silvopastoral

Boskap kombinerat med träd/skogsbruk

SOC (Soil Organic Carbon)

Organiskt markkol

SOM (Soil Organic Matter)

Organiskt material i jorden

Terrestra

Markbundna
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Bakgrund
Jordbruket  en kolkälla eller kolsänka?
95 % av världens klimatforskare står eniga  det är ett globalt faktum att en accelererande ökning av
växthusgaser i atmosfären orsakar global uppvärmning (Cook m fl 2016). Halva utsläppet av
koldioxid (CO2) i atmosfären sedan 1750 har skett de senaste 40 åren. Och det är en trend som inte
tycks avstanna om inte en mängd olika begränsande åtgärder görs (IPCC 2014).
3075 procent av det kol som en gång fanns i världens jordar beräknas gått förlorat sedan människan
började bruka jorden för mer än 10 000 år sedan (Lal m fl 2007). Jordbrukssektorn är en källa till flera
betydande växthusgaser där koldioxid är mest omtalad med utsläpp som rent viktmässigt är störst.
Lustgas (N20) och metan (CH4) är även mycket betydande inom området för jordbruk (IPCC 2014).
Lustgasens växthuseffekt per viktenhet är nära 300 gånger starkare än koldioxidens, och mängden N20
har ökat med 73% sedan 1970 (ibid.).
Jordbruk ingår i den sektor som IPCC i sina rapporter
kallar Agriculture, Forestry, and Other Land Use;
AFOLU. Sektorn står för ungefär en fjärdedel av den
totala mängden växthusgaser i världen, vilket
inkluderar avskogning, omvandling av naturliga
ekosystem till jordbruksmark, förbränning av
biomassa, dränering av våtmarker samt
jordbearbetning (IPCC 2014). Och då räknas
användning av fossila bränslen inte in. Samtidigt som
AFOLU står för stora utsläpp, lyfter IPCC (2014)
fram att sektorn har en mycket viktig roll att spela i
begränsning av klimatförändringar, då terrestra
(markbundna) ekosystem även har funktionen att
absorbera och lagra in stora mängder CO2 från
atmosfären (ibid., Canadell m fl 2007).
Samtidigt minskar utsläppet av växthusgaser från den
svenska jordbrukssektorn1 (Figur 1. Naturvårdsverket 2015).
Men den sektors och landsindelade forskningen kan lätt bli
missvisande. Det samlade ekologiska fotavtrycket som följer svensk livsmedelskonsumtion ökar om
vi räknar in jordbruksprodukter som importeras från andra delar av världen (Granstedt 2012,
Jorbruksverket 2010a). Siffrorna i Figur 1 inkluderar heller inte de utsläpp som kommer från
jordbrukets användning av fossila bränslen samt från produktion av insatsmedel såsom produktion av
konstgödsel, vilka istället räknas under energisektorn (Naturvårdsverket 2015).

CO2 står för 30% av det svenska jordbrukets utsläpp av växthusgaser. N20 och CH4 utgör 40 respektive 30%
(Jordbruksverket 2014)
1
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Organiskt markkol (SOC)
I jorden finner vi en mycket stor pool av kol (C), endast berggrundens och havets pooler är med
säkerhet större2 (Figur 2). Markkolet i jorden utgör cirka tre gånger mer kol än det som finns i
biomassa ovan jord och 23 gånger mer än den mängd som återfinns i atmosfären i form av koldioxid
(Minasny m fl 2017; Ademe m fl 2015; FAO 2001). Globalt finns cirka 1500 miljarder ton kol (på
engelska Soil Organic Carbon, SOC) i den översta metern av markytan, och cirka 2400 miljarder ton
i de 2 översta metrarna (ibid.). Kol utgör ryggraden i levande jordar, då 4560% av jordens organiska
material (Soil Organic Matter, SOM) består av kol (Lal 2016). Mängden organiskt material är alltså
direkt beroende av mängden kol.
Organiskt material är grundläggande viktigt för jordens vattenhållande förmåga, mikroliv och
mångfald samt gynnar växttillgänglig näring och resistens mot erosion (ibid.). En hög halt av
organiskt material i marken har en mängd mervärden som kan främja ekologisk resiliens (Lal 2016).
Figur 2 föreställer kolets cykel.
Stockmann m fl, har i Global Soil Carbon Assessment (2015) kartlagt kol i jord (SOC) världen över

utifrån ett jorddjup av 30 cm (Figur 3). Kartan visar att kolet i jorden är starkt utarmat globalt men att
jord på nordliga latituder, inkluderat svensk jordbruksjord, innehåller stora mängder kol i ett
internationellt perspektiv (Stockmann m fl 2015). En vanlig mängd är 75  90 ton/ha SOC i de översta
30 centimetrarna3 (Stockmann m fl 2015; SLU Miljötrender 2002). Anledningar till detta är långsam
nedbrytning beroende på nordligt, kallt klimat samt på inlandsisens geologiska inverkan vilket gett
“unga” jordar som håller relativt mycket näring (ibid.; Granstedt 2012). Svenska jordar utgörs även av
en stor andel torvbaserad organogen mulljord som är mycket rik på kol (Figur 4).

2
3

Siffrorna skiftar starkt gällande den fossila poolen. Se exempelvis Ademe m fl 2015; FAO 2001
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Naturvårdsverket (2016) delar upp svensk jordbruksmark i mineral och organogena jordar i den
årliga rapporteringen av växthusgaser till FN, då den stora skillnaden i utsläpp är avsevärd. Dränerade
organogena mulljordar står för 68% av Sveriges samlade växthusgasutsläpp och är en tydlig
problemställning i svenskt klimatarbete (Berglund
2009, Naturskyddsföreningen 2012). Dessa jordar
kan hålla mer än 200 ton kol/ha (SLU Miljötrender
2002), men förlorar snabbt dess kol när de dräneras
och brukas (Jorbruksverket 2010a). Åtgärder som
skulle minska utlsäppen är exempelvis full
återställning av mulljordar genom att vattenytan höjs.
Ett ytterligare alternativ är vall som betas (ibid.,
Berglund 2009, Naturskyddsföreningen 2012). Denna
uppsats fokuserar i huvudsak på markanvändning
inom ramen för mineraljordar (ca 93% av
jordbruksarealen).
Halten av organiskt kol är mycket ofta lägre i
degraderade jordar, vilket ger dem en generellt högre
kolinlagringspotential (FAO 2001) med ett större
“utrymme” till att lagra in kol. Detta är läget för en
stor del av världens tropiska samt arida jordar (ibid.).
Mia Crawford på näringsdepartementet säger att
Sveriges roll i relation till 4 ‰ initiativet delvis kan
komma att fokusera på internationellt
utvecklingssamarbete inom de mest utsatta
regionerna med degraderade jordar, men hon säger
även att forskning och utveckling av metoder för att
öka kolinlagring på jordbruksmark i Sverige
kommer vara viktiga.4
4
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En parentes
Beräkningen och idén bakom 4 ‰ initiativet är ursprungligen gjord utifrån att en inlagring av kol
skulle ske 02m ned i jordprofilen (Minasny m fl 2017). Inom initiativets tryckmaterial förekommer
idag lite olika siffror för vilket inlagringsdjup som ses som mest aktuellt (ibid. IRD m fl 2015; Lal
2016), en otydlighet som säkert kommer ges mer klarhet genom initiativets nästkommande steg.

Agroekologi
4‰ initiativet framhåller att kolinlagring behöver ses i en större kontext för att kunna appliceras på
bästa sätt (Ademe 2015). Agroekologi är en forskningsdisciplin, en folkrörelse och ett praktiskt
förhållningssätt som belyser behovet av att förstå jordbrukets ekosystem (agroekosystem) utifrån den
helhet, kontext och det kretslopp inom vilket det befinner sig i (Gliessman 2012). Praktik, agronomi,
ekologi och socioekonomiska behov är aspekter som ständigt påverkar varandra (Ibid). Agroekologi
kan ses som ett övergripande förhållningssätt som med nödvändighet bör genomsyra applikationen av
de metoder och former av markanvändning som beskrivs i 4 ‰ initiativet (Ademe 2015).

Resultat
Vad är kolinlagring?
Kolinlagring, som på svenska även kan kallas kollagring, kolbindning eller kolinbindning (eng.
Carbon Sequestration), syftar på nettominskningen av atmosfäriskt CO2 genom långvarig inlagring av
kol i mark och biomassa. Kolinlagring kan ske biologiskt, kemiskt och fysiskt (Lal 2016).
Antropogent “designade” metoder för kolinlagring sker antingen på biologisk väg genom växtodling
där kol lagras in i organiskt material och jord. Eller så sker det genom teknisk inlagring (Carbon
Capture & Storage, CCS) där exempelvis industriell CO2 fångas upp och pumpas in i djupare
underjordiska reservoarer (www.ccsassociation.org/ 20170214; Smith 2016).
Inom biologisk kolinlagring finns det två undertyper; direkt inlagring av oorganiskt markkol (Soil
Inorganic Carbon, SIC) som sker genom oorganiska kemiska reaktioner (mineralvittring) där kol (C)
omvandlas till jordsubstanser såsom magnesium och kalciumkarbonater (Nair m fl 2009). Den andra
formen  indirekt kolinlagring av organiskt kol sker genom fotosyntesens omvandling av koldioxid till
biomassa över eller under jord (ibid.). Organiskt markkol (Soil Organic Carbon, SOC) är kol som
lagras in under jord och ligger i fokus för denna uppsats. SOC kallas härefter för markkol eller kol.
Naturskogars utveckling lagrar in samt består av mycket stora mängder kol. Jordbruk med plöjda
åkrar och ettåriga grödor anses lagra in minst kol (Toensmeier 2016). Det anses även normalt att
jordar uppnår en mättnad av markkol efter ett antal år under en viss markanvändning (FAO 2001;
Smith 2012) och naturskog anses ofta ha nått detta ekvilibrium (FAO 2001). Hur lång tid det tar att nå
mättnadsgraden i jordbrukssystem, samt var punkten för mättnad faktiskt ligger, råder det en del
tvetydigheter kring. FAO (2001) lyfter fram en generell period på 30 50 år, samtidigt som ett kallare
klimat kan förlänga perioden till ca 100 år (Naturskyddsföreningen 2012). Forskning relaterat till 4 ‰
initiativet belyser hur en förändrad markanvändning där plöjd jord läggs under perennt bruk avsevärt
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kan öka antalet år innan mättnad uppnås (Minasny m fl 2017). Forskning har även visat hur mycket
gamla skogar långsamt fortsätter att lagra in kol (Clemmensen m fl 2013). Inlagring av kol sker i
biomassa både över och under mark. All biomassa innehåller 45 60% organiskt kol (Lal 2016).
Generellt anses degraderade jordar, ofta fattiga på mull och kol, ha störst kolinlagringspotential
(Minasny m fl 2017; FAO 2001). Men kunskapen om hur stabil den inlagringen blir är begränsad, och
mer kolrika jordar kan ha bättre förutsättningar som långvariga kolsänkor (Ademe 2015). För jordar
med högre kolhalt kan även en radikal förändring i markanvändningsmetod höja deras
kolinlagringspotential (Minasny m fl 2017).
För att kolinlagring ska dämpa klimatförändringar behöver en nettoinlagring ske på minst 100 år men
gärna 1000 år eller mer (Lorentz & Lal 2014b; Toensmeier,2016) vilket sätter höga krav på
långsiktighet inom markanvändning. Minskningen av matproduktion i Sverige och därmed minskning
av intensiv jordbearbetning såsom plöjning, är faktorer som idag bidrar till en nationell ökning av
mängden kol i jorden (Naturvårdsverket 2016; Poeplau m fl 2015). Nyligen gjord forskning (Kätterer
m fl 2015) visar att svensk (mineral) jordbruksmark varit en kolsänka under de senaste ca 20 åren på
grund av en ökande mängd vall i landet.
Mätningar av markkol görs oftast på 1030 centimeters djup genom jordprover, både internationellt
och nationellt. Detta trots att ca 50 % av markkolet i världens jordar ofta finns på 0.31 meters djup,
och även ännu längre ned än så då inlagring möjliggörs av trädrötter (Lal m fl 2015). En annan vanlig
metod för mätning av kolflöden i ekosystem är virvelkorrelation (eng. Eddy correlation eller Eddy
flux) som mäter in och utflöden av exempelvis CO2 inom olika atmosfäriska gränsskikt
(Jordbruksverket 2010c).

Fler grundförutsättningar för kolinlagring
Fotosyntes och nettoprimärproduktion
De gröna växterna, primärproducenterna, är unika i sin förmåga att nyttja solens energi och lagra in
den i levande biomassa. Solens energi driver den process som sker genom växtens gröna blad, där
luftens koldioxid med huvudsakligen vatten bildar den grundläggande organiska byggstenen för allt
liv  sockerarten glukos.
Fotosyntes:
6 H2O + 6 CO2 + solenergi → C6H12O6 (glukos) + 6 O2
Nettoprimärproduktion (NPP), också kallad nettofotosyntes, är delen av fotosyntetiserad energi som är
kvar i primärproducenternas (växternas) biomassa efter deras respiration, det vill säga det som bildar
organiskt material (SOM) med potential att lagras in i mark (Canadell m fl 2007). En hög NPP
behöver gå hand i hand med en långsam mineralisering/dekomposition av SOM (exempelvis i löv,
rotdelar och mikroliv) för att möjliggöra en positiv nettoproduktivitet i ekosystemet (Net Ecosystem
Productivity, NEP). NPP och NEP är viktiga förutsättningar för ökad kolinlagring (ibid).
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Vägen från blad till jord kan gå fort. Forskning inom skog tyder på att en betydande del kol (CO2)
som växterna använder i fotosyntesen inom kort förflyttas ned till rotzonen, där kol binds in genom
döende rotdelar och symbios med mikroliv, såsom mykorrhiza (Hobbie & Hobbie 2006).

Klimat och säsong
Fotosyntesen och alla levande processer är starkt påverkade av temperatur och tillgång till vatten och
ljus. Sverige är ett av få länder i världen med jordbruk nära jordens polcirklar. Den extrema skillnaden
i ljus och temperatur ger oss en säsong med ca 60 graders skillnad i Celsius under året. Frysta
vattenflöden, tjäle och mörker begränsar vatten och ljustillgång, vilket gör att fotosyntesen avstannar
även för vintergröna växter. Livet sover och cyklerna går långsamt under vintern. Även under
sommaren är klimatet jämförelsevis kallt, men med mycket fukt och ljus.
Låg temperatur ger långsammare omsättning/mineralisering av organiskt material och därmed lägre
respiration i det nordliga klimatet. Det öppnar upp för större ackumulering av organiskt material och
markkol under jord än exempelvis i varmare fuktiga klimat5. Dock kan ett varmare framtida klimat
komma att öka mineralisering och respirationen i ekosystemen (Canadell m fl 2007). Minskningen av
NPP under vintern är dock viktigt att ta in i beräkningar (Poeplau m fl 2015).

Levande jord och näring

Jordens döda och levande organiska material (SOM) utgör endast ca 5% av matjorden (Figur 5), ändå
är det grundläggande för buffrande av vatten och växtnäringsämnen, struktur och aggregatbildning,
infiltrationsförmåga och syresättning (Lal 2016). Dessa kvaliteér i jorden stärks av att mullen (humus)
i likhet med lera har en negativ laddning som kallas katjonbyteskapacitet (CEC)(ibid.). CEC minskar
vid lågt PHvärde (Poeplau m fl 2015).
Mikrolivet i jorden kallas ibland för “the soil food web”  ett nätverk bestående av oändliga mängder
arter av bakterier, svampmycel, encelliga protozoer, nematoder, små atropoder (leddjur) och en rad av
större rovdjur såsom maskar spindlar och möss. (Ingham 2004). Trots detta utgör de bara ca 5% av

5
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SOM (Figur 5). Tillsammans står dessa organismer för mineralisering och dekomposition av SOM en
process av respiration som avger CO2 till atmosfären.
Mikrolivet med dessa trofiska nivåer av organismer som lever av varandra, är en livsviktig
förutsättning för nedbrytningen av dött material (80% av SOM, Figur 5), för cirkulering av
näringsämnen och för formandet av håligheter och jordaggregat, som bland annat ger rum för vatten,
syre och rotmassa. Mikrolivet utgör själva infrastrukturen för kolinlagring i jord. Samtidigt består
mikrolivet i sig till 35 60% av kol (ibid.; Lal 2016). Kol kan ses som livets uppehållande struktur som
i samverkan med kväve, syre och väte är de grundämnen som utgör huvudbeståndsdelar i levande
celler (Granstedt 2012). En balans mellan kol och kväve (C/N kvot) i jorden spelar därför en
avgörande roll för uppbyggandet av organisk massa och därmed en ökning av markkol. Överskott av
kväve skapar växthusgaser i form av N2O (IPCC 2014). Underskott av kväve bromsar växtproduktion
och liv i jorden och därmed även kolinlagring. Ca 70100 kg kväve behövs för att lagra in ett ton kol
(FAO 2001). Det finns tydliga samband mellan ökad kolinlagring och ökad näringstillförsel av kväve.
Exempelvis kan kolinlagringen på plöjningsfria ytor, såsom kulturbetesmarker och långliggande vall,
vara minimal om inte marken gödslas (Jordbruksverket 2010c ; Autret m fl 2016). Svenska
slåtterängar och kulturbetesmarker har visat sig lagra in mycket små mängder kol, ca 61 kg ha/år,
vilket är lite gentemot de 1000 kg/ha/år som belysts i internationell litteratur för betesmarker.
(Jordbruksverket 2010c).

Mykorrhiza  en agent för kolinlagring?
Mykorrhiza, eller “svamprot”som det också kallas, samspelar med växter, jord och mängden markkol.
En studie från Alaska visar att 517% av växters kolupptag (CO2) har potential att direkt transporteras
till rotzonen där socker i form av rotexudat upptas av mykorrhizans hyfer i utbyte mot näringsämnen.
Samma studie visade även att en merpart av växters kvävebehov (6186%) tillgodosågs med hjälp av
detta samspel (Hobbie & Hobbie 2006). Arbuskulär mykorrhiza (AM), vilken är vanligast,
samexisterar med mer än 80 % av alla jordens landlevande växter (Wilson m fl 2009).
Flera rapporter visar på mykorrhizans tydliga koppling till kolinlagring (Clemmensen m fl 2013;
Averill m fl 2014; Bailey m fl 2002; Pearson & Jakobsen 1993). Att jordens kol huvudsakligen
kommer från markytan som nedbruten biomassa (löv, växtdelar, gödsel etc) ifrågasätts från flera håll,
däribland i en rapport som gjorts på skogsbeklädda öar i Norrbotten i samarbete mellan ett flertal
universitet (Clemmensen m fl 2013). Forskarna menar att 5070 procent inlagrat kol i den aktuella
skogsmarken har byggts upp genom rötter i symbios med svampars hyfer i djupare jordlager. Även
om skogsmark och jordbruksmark skiljer sig åt är dessa resultat intressanta då de indikerar potential
för kolinlagring genom perenn rotmassa och samverkan med mykorrhiza i nordligt klimat. Vidare
visar Averill m fl (2014) att Ektomykorrhiza (EM), vilken samexisterar med exempelvis björk
(Betula spp) och boksläktet (Fagus spp), har en mycket viktig roll för inlagring av kol. Till skillnad
ifrån AM kan EM tillgodogöra sig kväve i större utsträckning, viket gynnar kolinlagring. Mätningar
visade att EM system lagrade in 1.7 gånger mer kol än AM (ibid.) och att EM var relativt oberoende
av variabler såsom NPP och lerhalt i jorden, vilka generellt ses som viktiga för kolinlagring (ibid.).
Resultaten som Averill m fl (2014) och Clemmensen m fl (2013) visar sätter frågan om jordars
antagna mättnadsgrad i ljuset, då de exempelvis sett att mycket gamla ekosystem fortsätter lagra in
kol.
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Flera studier (Nair m fl 2009; Wilson m fl 2009; Rodale Institute 2014) pekar på
aggregatstrukturernas viktiga roll som hållare av markbundet kol. Att mykorrhiza bidrar till
aggregatbildning, som är positivt för kolinlagring är tydligt6. Under senare decennier har forskare
diskuterat om det av hyferna (trådarna i nätet av mycel) producerade glomalinet kan vara en starkare
aggregatbildande och kolstabiliserande faktor än de mer kända humussyrorna som återfinns i
mullens mest koncentrerade form humus (Agricultural Research 2008). Glomalin kan liknas vid ett
superklister som skapar solida håligheter i jorden vilka kan hålla kol under mycket lång tid. Det råder
ännu mycket oklarheter gällande glomalinets roll i jorden och kring mykorrhizans roll mer generellt 7.
Bekämpningsmedel (fungicider) och exempelvis fosforgödsling minskar förekomst av arbuskulär
mykorrhiza (Wilson m fl 2009; Rodale Institute 2014). Intensiv markbearbetning (ex. plöjning)
minskar både fungal aktivitet och mängden kol i jorden (Bailey m fl 2002).

Markanvändning för kolinlagring inom ekologisk odling och
jordbruk
Här beskrivs metoder som definierats som primära inom 4‰ initiativet fram tills nu (januari 2017).
De finns även listade på sidan 6. Några bredare, mer övergripande koncept relevanta för kolinlagrande
jordbruk beskrivs också. Dessa är conservation agriculture (nämns inom initiativet) samt regenerativt
ekologiskt jordbruk och holistic management (holistisk markförvaltning). Utöver detta beskrivs även
biokol som ett tillvägagångssätt för ökad kolinlagring, trots att det inte nämns inom den information
jag har om initiativet idag.

Varje plats och kontext är unik
Samspelet mellan klimat, biologiska processer, jordmån, topografi samt historisk form av
markbearbetning är aspekter som spelar en avgörande roll för kolinlagringspotentialen på en specifik
plats8 (Nair m fl 2009; Toensmeier 2016). Platsers socioekonomiska och ekologiska förutsättningar är
även unika och förändras ständigt, samtidigt som sociala, kulturella samt ekonomiska drivkrafter
väger tungt i valet hur jorden brukas. Enskilda metoder kan därför aldrig ses som standardiserade
recept för vad som lokalt främjar kolinlagring. Metodbeskrivningar nedan överlappar varandra i
många hänseenden, och jag välkomnar läsaren att se dem i “interaktion”  i en helhet.

Minskad jordbearbetning och täckt jord
Att markkolet marginellt ökat i svensk jordbruksmark (mineraljord) under de senaste åren
(Naturvårdsverket 2016; Kätterer m fl 2015) beror på att kort och långliggande vall ökat upp till 96%
i delar av landet sedan 1988 (Kätterer m fl 2015). Kol i jorden gynnas av minskad plöjning samt av
ökning av vallens perenna täckning och kolrika rotmassa (ibid). Ökningen av vall i Sverige beror i
stort på socioekonomiska drivkrafter, där jordbruksmark tas ur drift eller används till produktion av
foder till det ökande antalet hästar i landet (ibid).
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Det finns stark evidens på att plöjning generellt minskar organiskt material (SOM) i jorden och
därmed mängden kol. Plöjning är den största orsaken till minskning av kol i jordbruksmark (FAO
2001; Kätterer m fl 2015). Öppen jord är mer utsatt för erosion och ökad syresättning vilket tenderar
att generera ökad mineralisering/dekomposition av SOM med respiration av CO2 från jorden (ibid.).
Detta gäller inte minst organogena jordar, vilken står för ca 7% av landets jordbruksareal
(Naturvårdsverket 2016; Berglund 2009). Permanent täckning med vall och bete skulle minska
mulljordarnas utsläpp (Berglund 2009), dock ej göra dem klimatneutrala.
Frånvaro av marktäckning minskar även markens kapacitet att infiltrera och hålla vatten på grund av
minskat organiskt material och mikroliv, ökad avdunstning samt skorpbildning vilket motverkar
infiltrering. Plöjning slår sönder jordstruktur och jordaggregat vilket påverkar jordens mikroliv,
infiltration och mängd kol (Rodale Institute 2014). Men detta är inte helt svart eller vitt. En studie
visar hur plöjning av lerjord i kallt klimat kortsiktigt inte orsakar ökad mineralisering och respiration
(Kainiemi m fl 2013). Men generellt ökar mineralisering och med det utsläpp av växthusgaser vid
plöjning, även i svenskt klimat (Naturvårdsverket 2016; Kätterer m fl 2015).
Det bedrivs sedan länge forskning inom ramen för
direktsådder (sådd direkt i stubbåker/vall) och
plöjningsfri teknik (jorden vänds ej utan
djupkultiveras) i exempelvis USA där jordbruks
konceptet conservation agriculture, CA (se nedan)
fått stor genomslagskraft (Haddaway m fl 2015).
Direkstådd är inte problemfritt inom ekologiskt
jordbruk, speciellt inte på större arealer där
mekanisk markbearbetning ofta används i
ogräsbekämpande syfte (FAO 2001).
Men ekologiska tillvägagångssätt finns. “Pasture cropping” utvecklat i Australien är ett exempel där
konkurrens undviks genom rätt tajmad insådd av säd i betesmark (Smith 2015). I Brasilien finns
framgångsrika plöjningsfria metoder som sker med gröngödsling och utvalda sorter av goda
täckgrödor (FAO 2001). Direktsådder och plöjningsfritt jordbruk i kombination med marktäckande
grödor/kvävefixering/gröngödsling integrerade i diversifierade växtföljder kan leda till inlagring av
stora mängder kol (FAO 2001).
Keylinedesign är en metod med potential att ge ett djupare matjordslager och därmed öka mängden
markkol utan att vända jorden. Tekniken innebär en djupluckring av alven som släpper ned mikroliv,
luft och näring utan att röra ihop alv och matjord (Franzén 2014). Djupa fåror keylines plöjs med en
minimal lutning i förhållande till landskapets höjdkurvor och topografi vilket gör att vatten och näring
fördelas ut och buffras på bästa sätt (Perkins 2016). Forskning om keyline design är mycket
begränsad.
Småskaliga grävfria tekniker kombinerade med applicerbar mulch (Figur 6. Material som täcker
jordytan; grönmassa, halm, ensilage och bark, flis, kompost, gödsel) har en stor potential att gynna
SOM i jorden (Perkins 2016). Mulch förenklar även ogräsrensning, gynnar infiltration och hindrar
skorpbildning (Henfrey & PenhaLopez 2015). Tjockare lager av mulch (10 cm eller mer) tenderar
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vara mer gynnsamma för uppbyggnad av jordens organiska material än tunnare (Bajorienė m fl 2013;
Saroa & Lal 2003). Grävfria odlingstekniker där tjockare lager av mulch och växtrester används kan
därför vara extra intressanta för kolinlagring. Hügelkultur och lasagnebäddar är 2 exempel som ofta
appliceras inom ramen för permakultur9. I den förstnämnda utnyttjas nedbrytningsprocessen av
organiskt material inbundet i trä genom att begrava stockar under lager av jord och växtrester (Laffon
2016). Den sistnämnda, lasagnebäddar, är odlingsbäddar som byggs ovanpå markytan, ofta med ett
första lager överlappande kartong eller tidningar som läggs direkt på marken, varpå olika lager av
tillgänglig mulch varvas  exempelvis växtrester, gödsel, gräsklipp, hushållskompost och halm. Att
använda material som finns tillgängligt på plats styr ofta hur slutprodukten ser ut (Perkins 2016).

Conservation agriculture (bevarandejordbruk )
Conservation Agriculture (CA) är ett koncept ofta använt inom ramen av FAO och lyfts även fram
inom 4 ‰ initiativet då det anses ha stora förutsättningar att gynna kolinlagring samt viktiga
socioekonomiska och ekologiska mervärden (FAO 2001). Generellt följer CA tre principer: minimal
markstörning, permanent marktäckning och odling i växtföljd. CA inkluderar flertalet inriktningar
med fokus på direktsådd eller plöjningsfri jordbearbetning (med tallriksharv eller djupkultivator.
Arvidsson m fl 2014). Vissa CAjordbruk ligger närmare konventionell monokultur, med inflöden av
bekämpningsmedel och konstgödning, medan andra är mer diversifierade och ekologiska (FAO 2001).
FAO (2001) belyser att en omställning till plöjningsfritt eller reducerad plöjning kan vara svårt
initialt utan pesticider pga konkurrens mellan växter. CA är vanligare på den amerikanska kontinenten
än i Europa, och direktsådder och plöjningsfri teknik ger generellt högre skördar i arida, torra klimat
(Haddaway m fl 2015, FAO 2001). Konventionella former av direktsådd och plöjningsfri odling är
även vanligt i Sverige idag. Direktsådd ingår i den miljöriktade rådgivningen inom “Greppa
Näringen”, ett samarbete mellan LRF, länsstyreslerna och Jordbruksverket (Jordbruksverket 2010b).

Polykultur: växtföljd, succession, mellangrödor och samodling
Polykulturer är odlingssystem där två eller fler grödor odlas samtidigt inom en viss yta (Toensmeier
2016). Väldesignade polykulturer maximerar produktion och mervärden, minimerar konkurrens (ibid),
minskar arbete samt ökar ytans Land Equivalent Ratio (LER) vilket betyder att ytan vid hög LER ger
en större samlad skörd än grödorna skulle gjort i samma mängd var för sig (Jensen 2015). Högre
skörd per ytenhet har potential för högre produktion av samlad biomassa (inkl. Rotmassa och andra
växtrester), vilket kan ger ökad nettoprimärproduktion (NPP). Hög LER kan därför antas ha stor
betydelse för potentialen att gynna kolinlagring, om inte skörderesterna är för små och respirationen
för hög (Cong m fl 2015).
I odlingssystem med i huvudsak produktion av ettåriga grödor (exempelvis grönsaker) kan växtodling
ökas spatialt med hjälp av mellan och samodlingsgrödor som fyller ut mellanrum i odlingsbäddar och
i olika växtskikt. Biomassa kan även öka över tid genom planerad succession (överlappning av
grödor), något som kräver en diversifiering av grödor med olika anpassningsförmåga till årscykel och
säsongernas olika förutsättningar (Rodale Institute 2014).

Permakultur är ett designverktyg för etablerandet av resilienta, självbärande och lokala system ur omsorg om
jorden, om människor och med rättvis fördelning av resurser (permakultur.se).

9
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Att odla i växtföljd är en traditionell teknik i Sverige och används i odling av främst ettåriga grödor.
Växter vilka ökar markens organiska material och humus (SOM) roteras med mer krävande växter i
en odlingscykel/succession som sträcker sig över flera år (Beras implementation 2013). Växtföljd med
längre intervaller av vall och kvävefixerande växter gynnar jordens kolhalt, och en tredjedel av
växtföljdens samlade yta bör därför ligga under perenna grödor med hög inblandning av
kvävefixering (ibid). Rotation av växter minskar risk för sjukdomar, ökar jordens fertilitet och bidrar
till mångfald i odlingslandskapet något som är viktig för ekosystemets långsiktiga resiliens (Rodale
Institute 2014). En hög nivå av polykultur inom växtföljd med överlappande successioner under hela
årscykeln, skulle än mer kunna öka biodiversitet och mängden kol (ibid.). Mellan, samodlings och
successionsgrödor kan exempelvis vara grönsaker, säd, gräs eller gröngödslingsväxter.

Agroforestry och perenna produktionssystem
När en polykultur byggs upp utifrån perenna och vedartade växter kallas detta agroforestry, vilket
även kan definieras som en “integrering av vedartad vegetation med andra grödor och/eller djur på
samma mark” (Agroforestry.se). European Agroforestry Federation (EURAF) skriver vidare att
“Agroforestry kan tillämpas på alla jordbrukssystem, i alla delar av Europa. Agroforestry
system erhålls genom att plantera träd på jordbruksmark eller genom införande av jordbruk i
befintliga skogs och lundmarker”(www.agroforestry.eu 20170210. Egen översättning, ).
och
“Europa har ett unikt arv av traditionella agroforestrysystem med höga miljö och
kulturvärden , och Europa har stor potential inom ramen för innovativa moderna
agroforestrysystem som utvecklats av europeiska forskningscentrum under de senaste två
decennierna” (ibid. Egen översättning)
Association for Temperate Agroforestry menar att
agroforestry är "ett intensivt markanvändnings
system som optimerar fördelar från de biologiska
interaktioner som skapas när träd och / eller buskar
avsiktligt kombineras med grödor och / eller boskap"
(www.aftaweb.org 20170210. Egen översättning).
Agroforestry, som ibland kallas skogsjordbruk i
Sverige, ses ofta som en “vinnvinn” metod då flera
funktioner kombineras inom en och samma yta.
Primärt produceras olika råvaror såsom mat, foder,
bränsle och fiber (IAASTD 2009), samtidigt som
systemen ofta designas för produktion av indirekta
värden och ekosystemtjänster. Exempel är
pollinering, kvävefixering, mykorrhiza och
kolinlagring (Toensmeier 2016). Främjande av biologisk mångfald både över och under mark genom
valet av grödor och byggande av gynnsamma habitat är också vanligt (ibid.).
Agroforestrysystem kan arrangeras på olika sätt, med träd solitärt, i grupp eller i rader, och där andra
grödor odlas invid eller emellan högre växtskikt. I tropikernas värme är odling i flera skikt vanligt, där
många träd, buskar och perenner är anpassade att växa under skuggande och skyddande trädkronor
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(Jacke & Toensmeier 2005). Exempel är småskaliga tropiska homegardens (Toensmeier 2016), vilka
varit en viktig inspiration för konceptet skogsträdgård (se nedan) samt större kaffeplantage där
kaffebusken naturligt växer under högre trädkronor.
I Sverige behöver agroforestry
system anpassas till kallare
klimat. Planteringar mot syd som
efterliknar skogsbryn (Figur 7),
eller glesare alléplanteringar med
rader av träd i nordligsydlig
(Figur 8) riktning kan här vara
fördelaktiga (Perkins 2016).
Silvopastorala system där djur
och bete integreras med ytor av
frukt/nötträd/timmer/skottskog
eller annan perenn högre
vegetation har även stor potential
i Sverige10. Fäboddrift är en
traditionell silvopastoral form i Sverige.
I Nordamerika hör alléodling,
silvopastorala system/skogsbete, planterade vindskydd och produktiva kantzoner (se nedan) till de
vanligaste kategorierna avagroforestry (Nair m fl 2009) och liknande tendenser går att se i Sverige11.
Alléplanteringar kan med fördel integreras i en keylinedesign (sid 19) (Perkins 2016), där träd
planteras i relation till landskapets höjdkurvor, vilket gjorts på Ridgedale permaculture, presenterat
längre ned. Flyttbara staket används där för att skilja djuren från bestånd av träd.
Etablering av skogsträdgårdar blir allt vanligare i Sverige. Ett bidrag till det är det deltagardrivna
forskningsprojekt ”Hållbar livsmedelsproduktion i Sverige – att odla och äta från perenna
system”koordinerat av Örebro Universitet (Eksvärd m fl 2016) där 11 likartade skogsträdgårdar
planterades. En skogsträdgård kan ses som ett småskaligt agroforestrysystem, med mer oregelbunden
form än exempelvis en alléodling (Jacke & Toensmeier 2005). Skogsträdgården lämpar sig bra för
odling till husbehov där hög effektivitet vid exempelvis skörd inte är centralt. Huvudsakligen perenna
nyttoväxter odlas i upp till sju olika skikt; högt trädskikt, lågt trädskikt, buskskikt, fältskikt,
marktäckande skikt, rotskikt och ett vertikalt, klättrande skikt (Figur 9.) (ibid.).
Globalt finns det stora mängder perenna växter som har potentialen att användas inom kolinlagrande
jordbruk. Toensmeier har i sin bok The Carbon Faming Solution (2016) sammanställt omfattande
växtlistor över perenner med förutsättningar för både produktion och kolinlagring. Inom ramen för
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perenna gräs, fruktträd, bär, perenna grönsaker, parkträd, hamlade/ tillbakaskurna vedartade växter
finns mycket grödor med stor potential att lagra in kol i vårt klimat (ibid). Vissa växtslag är i behov av
utveckling och försöksodling i strävan efter härdiga sorter som klarar “bondens blåsiga åker”12, med
goda förutsättningar till etablering, blom och fruktsättning efter frost, samt avmognad innan höstens
kyla. Exempel är nötträd; äkta valnöt (Juglans regia) och andra valnötssorter, äkta kastanj (Castanea
sativa), mullbär (Morus spp), rankspenat (Hablitzia tamnoides). En mängd perenner har potential som
perenna grönsaker (egen observation).
Perenna sädesslag är ett annat viktigt tema för perenna produktionssystem, och skulle kunna
revolutionera användning av perenner för matproduktion. Även om odling av annuella grödor, såsom
spannmål, kan integreras i agroforestrysystem (silvoarable systems) så är perenna grödor att föredra i
kolinlagringssyfte. I Sverige driver bland annat SLU forskning i perenna sädesslag på flera platser13,
ett arbete som delvis sker i samarbete med Land institute, Kansas, USA. Förädling görs både från
vilda sorter (med Kernza, Thinopyrum intermedium, som ett viktigt exempel) eller genom att korsa en
vild, perenn sort av korn (Hordeum bulbosum) med en annuell (Hordeum spp) i försök att bevara
genen som gör korn flerårigt (Westerbergh 2015). Det krävs ännu mycket förädlingsarbete och
forskningsinsats inom ramen för perenna sädesslag (Jordbruksverket 2010a).
Perenners rotmassa kan utgöra upp till 30% av total biomassa och som tidigare nämnt bidrar rötter
med dess kolrika exudat generellt mer till markkol än biomassa som tillförs ovan jord (Kätterer m fl
2015; Poeplau m fl 2015). Agroforestrysystem med sina djupa trädrötter har hypotetiskt sett mycket
stor potential att lagra in kol i djupare jordskikt (Toensmeier 2016). Träd med stor ratio av
underjordisk biomassa samt kvävefixerande träd är viktiga i detta sammanhang (Lorentz & Lal
2014b). Dock är detta relativt outforskat då majoriteten av studier fokuserar på kol inlagrat i de
översta ca 30 cm av matjord (Toensmeier 2016; Kätterer m fl 2016; Autret m fl 2016; Rodale institute
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2014). Mer forskning behövs generellt för att kartlägga dessa systems många funktioner, och som kan
visa på agroforestrysystemens potential för kolinlagring (Nair 2011).
IPCC (2014) belyser värdet i att integrera biobränsleproduktion i agroforestrysystem och existerande
jordbrukslandskap, då det ger möjligheter för mer hållbar produktion av energi. Dimitriou m fl (2011)
pekar på hur perenna biobränslen kan gynna långvarig kolinlagring, biologisk mångfald och
exempelvis vattenrening. Energiskog med exempelvis salix spp och poppel (Populus spp) (Short
Rotation Coppice, SRC) är mycket vanligt i Sverige, och kan vara mycket gynnsam för kolinlagring
(ibid.). SRC odlas ofta i monokulturer där pesticider används vid etablering. Stammarna beskärs med
ca 26 års intervaller, och den perenna rotmassan är intakt upp till ca 25 år. En högre diversifiering av
SRC där högre träd och andra sorters habitat finns i närheten kan öka den långsiktiga biologiska
mångfalden och resiliensen i dessa system (ibid.). För att få inspiration till hur en sådan diversifiering
skulle kunna se ut kan vi se tillbaka i svensk kulturhistoria:
Helldin (2016) skriver att “de flesta kulturbygder i Sverige och övriga Europa har under många
hundra år formats av behovet av biomassa för bränsle och andra ändamål. I det äldre
odlingslandskapet var stora områden bevuxna med träd som nyttjades genom hamling eller skottäkt. I
samma marker förekom ofta bete eller slåtter. I åkrarnas kantzoner stod träd och buskar som
nyttjades för lövtäkt”.
Skottskogar, eller i äldre tal sk lågskogar är bestånd av främst stubbar som slår skott men även av
hamlade träd. Stubbskottsängsbruk är skottskog i ängseller betesmark. En löväng är hamlande träd i
ängsmark. Trädens och stubbarnas så kallade socklar och rötter kan låtas bli flera hundra år gamla
(Ebenhard m fl 2013; Perkins 2016). Det sägs att hamling även “gödslar” jorden, då delar av
rotsystemet dör av vid beskärning (Nolbrant 1998) något som gynnar jordens SOM och mängden kol.
Många traditionella svenska arter av lövträd passar för detta, och kan gärna kombineras inom en
skottskog alm, Ulmus glabra; lind, Tilia spp; Sorbus spp; bok, Fagus sylvatica; al, Alnus spp; pil,
Salix spp (Helldin 2016). En diversitet av trädarter kan verka positivt för rötternas bidrag till
kolinlagring (Lorentz & Lal 2014b)

Buffertområden och kantzoner
Mellan jordbruksmark och närliggande naturliga habitat såsom vattendrag, skogsdungar och äng finns
ofta “halvvilda” gränsområden som kan benämnas buffertområden eller kantzoner. Zonerna utgörs
med fördel av en blandning av träd, buskar och fältflora. Växterna fungerar som fånggrödor vilka tar
upp överskottsnäring, de minskar erosion genom permanent marktäckning och de kan utgöra
gynnsamma habitat för djur och växter och därmed gynna biologisk mångfald (Toensmeier 2016).
Zonernas permanenta marktäckning och etablerade rotmassa skapar stora förutsättningar för
kolinlagring samtidigt som de skapar resiliens och robusthet i agroekosystem (ibid.). Ytorna kan vara
mer eller mindre brukade. I Sverige är s.k. skyddszoner vanliga, ofta bestående av 620 m breda
remsor i åkerarealers ytterkanter vilka läggs under ett perennt fältskikt under en kortare eller längre tid
(Jordbruksverket 2014). Om skyddszoner inkluderar träd ska träden vara begränsade i antal för att
åtgärden ska få EU stöd. Mer diversifierade och långliggande buffertområden och zoner med en
högre grad av olika växtskikt kan också vara stödberättigat då det gynnar natur och kulturvärden i
landskapet (ibid.).
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Tillförsel av näring och jordförbättringsmedel
Kolinlagring förutsätter näringstillgång, och framför allt av kväve (N). Växttillgängligt kväve är
tillsammans med kol en grundläggande förutsättning för ökad nettoprimärproduktion (NPP) och
därmed för organiskt material (SOM) och kol i jorden. Samtidigt är näringstillgången kontroversiell,
då det alltför ofta finns ett kväveöverskott inom odling och jordbruk som i hög grad kommer ifrån
agrokemisk gödning, men även från gödsel, växtrester samt kvävefixerande växter (Hiltbrunner
2014). Överskott av kväve ger utsläpp av lustgas, N2O (IPCC 2014). Tillförsel av näring kan ta sig
många olika former, som det inte finns plats att beskriva här. Dock vill jag lyfta vikten av att se näring
som en del av en cykel i det lokala kretsloppet, där den bör produceras så nära sitt användningsområde
som möjligt, något som även Granstedt (2012) belyser. Animaliskt gödsel, växtrester, kvävefixerande
växter och gröngödsling, urin och hushållskompost är exempel på näring som kan ingå i kretslopp.
Rötrester från biogasproduktion som genom certifiering (SPCR 120) kan säkerställas från
föroreningar (Avfall Sverige 2017) blir en allt viktigare näringskälla i odling. Vid sidan om att ge
biogas ger produktionen biogödsel med växttillgänglig näring samtidigt som tekniken minskar utsläpp
av växthusgaser som annars skulle avgå från gödselhantering och fordon (Jordbruksverket 2010b).
Vissa kärlväxter örter, buskar och träd lever i symbios med bakterier som fixerar kvävgas från
luften. Två vanliga är Rhizobum som lever med ärtväxter (Fabaceae) och Frankia vilken lever med
exempelvis alsläktet (Alnus) havtorn (Hippophae) och silverbuskar (Elaeagnus) (Nair m fl 2009;
Hirsch 2009). Dessa kvävefixerande växter är mycket viktiga inom ramen för ekologisk
markanvändning och kolinlagring då de genom sin biomassa bidrar till jordens organiska material och
kolhalt, samtidigt som växters kvävebehov tillgodoses (Granstedt 2012; Toensmeier 2016).
Det är av hög vikt att näringen, även ifrån kvävefixerande växter, nyttjas optimalt (Toensmeier 2016,
Hiltbrunner 2014). Ur ett nettokolinlagringsperspektiv som ska verka begränsande av
klimatförändringar bör gödsel, växtrester och andra ekologiska jordförbättringsmedel återvända till
jorden genom så lite respiration, dvs utsläpp av CO2 som möjligt. En hög halt av lignin i
växtmaterialet kan vara gynnsamt, då det bryts ned långsamt (FAO 2001). Vedertagna idéer om att
gödsel ska “brinna” och komposteras i minst ett år innan användning för att gynna växtodling kan
krocka med ambitionen att begränsa utsläpp av växthusgaser14. Det är en diskussion som behöver eget
utrymme i sig, då kompostering är komplext och har många viktiga värden.
En annan viktig aspekt inom detta tema är förekomsten av mykorrhiza vilken kan spela en mycket
viktig roll för växters näringsupptag och jordens kolinlagring (Se sid 17). Mykorrhizan å sin sida kan
hämmas med ökad extern näringstillförsel, då dess värdväxter mättas på näring och inte behöver
samspela med jordens mycel på samma sätt (Hobbie & Hobbie 2006). Mykorrhiza i sin tur kan
främjas genom inokulering (Perkins 2016; Toensmeier 2016).

Biokol
Jordförbättring i form av förkolnad biomassa var vanligt inom Amazonasregionens jordbruk redan för
>1000 år sedan. Näringsfattiga jordar omvandlades till näringsrik, bestående svartjord  Terra Preta
som till dagens datum ännu håller stora mängder stabilt markkol (Toensmeier 2016).
14

Sjelin, K. Personlig kommunikation 26/1 2017

25

Med inspiration ur detta är biokol en metod
med ökande populäritet som tillskrivs en
mängd värdefulla funktioner, däribland en
potential för långvarig inlagring av kol
(Lorentz och Lal 2013a). Biokol produceras
genom att biomassa utsätts för en
syrefri/fattig kolningsprocess kallad pyrolys
(Figur 10), vilket kan ge en fördelning av ca
50% stabilt kol (charcoal) och 50% energi
(huvudsakligen syngas) beroende på
produktionsform. Praktiskt taget allt
organiskt material kan användas som
utgångsmaterial, men biomassa i form av
spillvirke, avfall eller material som går mot
kompostering/dekomposition är att föredra i
kolinlagringssynpunkt då detta material
annars inom kort kommer avge stora
mängder CO2 15.
Biokol är mera än endast “charcoal”. European
Biochar Certificate/ Foundation (2012) vilka certifierar biokolsproduktion, menar att definitionen av
biokol förutsätter flera viktiga aspekter; ett hållbart framtagande av använd biomassa, en
energieffektiv och kontollerad form av pyrolys med låga utsläpp, samt att det färdiga kolet används i
syften som inte involverar en snabb mineralisering och utsläpp av CO2 , utan istället bidrar till
jordförbättring och kolinlagring (ibid.).
Vid sidan om biokolets höga kolinlagringspotential finns flertalet andra värden. Ett främjande av
jordars förmåga att buffra näringsämnen och vatten, gynnande av mikroliv och jordens biologiska
mångfald samt förbättrad jordstruktur är viktiga exempel (Lorentz och Lal 2013a). Kol (charcoal) har
en extremt perforerad yta, vars håligheter och sammantagna yta utgör gynnsamma habitat för jordens
mikroliv och näringscykler. Biokol kan även accelerera jordens katjonsbyteskapacitet (CEC, se sid 16
samt Lorentz och Lal 2013a) och dess förmåga att hålla näring16. Biokol har stor potential till
inbindning av kväve och därmed motverka utsläpp av lustgas, N2O (IPCC 2014), en av de allra
starkaste växthusgaserna. Biokolet har även en något kalkande effekt, vilket ger högre PH (ibid).
Biokol med syfte att vara jordförbättrande behöver berikas med näring för att ge gödslande effekt på
kort sikt, då kolet annars kan dra till sig och låsa in jordens näring så att det i hög grad blir
otillgängligt för växter. Denna “laddning” görs genom att låta biokol dra i sig näringen i exempelvis
uppblött form. Detta kan göras med bland annat hönsgödsel17. Urin är också vanligt att använda18.
Samtidigt som biokol har viktiga potentialer (IPCC 2014; Lorentz och Lal 2013a) finns det stora
behov av mer forskning relaterat till eventuella risker (ibid). Det är viktigt att identifiera negativa
Günter, F. Personlig kommunikation mars 2015
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effekter som kan förekomma då applikation av biokol stannar i jorden för en lång tid framåt (Lorentz
och Lal 2013a). Val av utrustning och produktionsform samt val av biomassa är avgörande för en i
helhet hållbar produktion av biokol. I skeenet av en produktion som har ekonomiska förutsättningar
att snabbt skalas upp och vinstmaximeras höjs uppmärksamheten på socioekologiska risker som
exempelvis “landgrabbing” där biomassa till biokol produceras på mark som behövs för exempelvis
matproduktion (Biofuelwatch 2011). Toensmeier (2016) betonar vikten av att se biokol som en
integrerad del av ett större agroekologiskt system, där biokolets cykel (Figur 10) bär ett så litet
ekologiskt fotavtryck som möjligt.

Optimera bete
Rotation av boskap är viktigt i förhindrandet av överbetning och därmed degradering av jordar
(Jordbruksverket 2010; Nordborg & Röös 2016). Vid betning dör en del av växters rotmassa.
Överbetning gör att rötters kolhydratreserver inte hinner byggas upp på nytt då bladverket hålls kort
och fotosyntesen begränsas. Men bete kan vara gynnsamt för kolinlagring genom rätt förvaltning
(Soussana m fl 2007; Savory m fl 2006). Gräsmark/vall i sig gynnar jordbrukets nettoinlagring av
SOC (Soussana m fl 2007; Conant m fl 2003; Kätterer m fl 2015). Betesrotation sägs därtill kunna
främja ökad växtmassa och gräsmarkers/vallens vitalitet genom tidsoptimerad störning, då betning vid
rätt tidpunkt i återväxten samt gödsling triggar god tillväxtrespons19 (Savory m fl 2006; Savory
Institute 2013).
Allan Savory och Savory Institute20 har utvecklat ett tillvägagångssätt för förvaltning av markarealer
som internationellt kallas för Holistic Management (HM) som tusentals lantbrukare världen över
anammat. Centralt inom HM ligger antagandet att ekosystem, jordbruk och markförvaltning är
komplexa och unika i sin natur, och att det därför inte kan finnas standardiserade lösningar för
specifika kontexter. Observation (exempelvis av förändringar i temperatur och fukt) och kontiutiv
reglering inom planering och förvaltning är viktiga kvaliteer hos praktiker inom konceptet. HM
associeras ofta till dess form av betesrotation, kallat holistiskt planerad betesdrift eller adaptivt bete
inom vilken flockar av djur roteras mellan mindre avgränsade arealer (Savory m fl 2006).
Adaptivt bete omnämns ofta som en av de metoder som kan främja kolinlagring, något som även
Savory Institute själva understryker (Savory Institute 2013). Den kolinlagrande potentialen ligger i
lantbrukarens förmåga att matcha olika behov med själva gräsmarkens optimala period för betning21
(Savory m fl 2016). För tidig betning, överbetning och även för sen betning kan hämma tillväxt och
därmed kolinlagring, emedan rätt tajming gör det motsatta (ibid.). Tidslängden som djuren är på en
viss yta varierar i relation till säsongens tidpunkt, gräsets växtkraft och antal djur. Ofta sker flyttning
ett par gånger dagligen (ibid.).
Rotation i flock bidrar till jämn betning och att gödsel jämt fördelas över marken22, vilket har stor
potential att gynna mängden kol i jorden. Upptrampade ojämnheter som djuren lämnar efter sig sägs
underlätta infiltrering av vatten och gynna regeneration grobarhet av vallväxter (ibid.). Dock är det
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svårt att finna data som visar på att det är så i Sverige. Flyttbara elektriska staket används ofta inom
holistiskt bete (Savory m fl 2006; Perkins 2016).
Intensivt skötta gräs och betesmarker har hög inlagring av kol medan extensivt skötta marker har
lägre (Savory m fl 2016; Conant m fl 2003; Jordbruksverket 2014; Jordbruksverket 2010c). Och
mätningar av SOC i svenska slåtterängar visar på en mycket liten inlagring, 61 kg/ha och år
(Jordbruksverket 2010c), vilket beror på ängens näringsfattiga jord. Dessa kulturbiotoper tillhör ofta
skyddade marker och gödslas inte, något som gynnar artrikedom. Slåtterängarna kommer inte ha en
betydande roll som kolsänka (ibid.).
Generellt har en hel del forskning gjorts inom det större området för betesrotation, dock finns det
mindre forskning inom området för HM och adaptivt bete mer specifikt. Betesmarkers kolinlagrande
potential är starkt knutna till faktorer som jordmån, temperatur och fukt (Toensmeier, 2016).
Vetskapen om att idisslare därtill står för stora mängder utsläpp av metan (CH4) gör kolinlagringens
verkan på klimatet än mer komplext. Silvopasture (träd integrerade i betesmark) kan öka samlad NPP
och ge goda förutsättningar för ökad kolinlagring i betesmark (Toensmeier 2016) vilket kan väga upp
för utsläpp av metan.

Regenerativt jordbruk
“Regenerative organic agriculture improves the resources it uses, rather than destroying or depleting
them” (Rodale Institute 2014)
Användningen av begreppet regenerativt jordbruk har återkommit i samtal med praktiker, och
tenderar vara ett övergripande koncept vanligt inom ramen för kolinlagrande metoder. Robert Rodale,
son till den amerikanske pinonjären för regenererande ekologiska metoder J.I. Rodale, myntade
begreppet ‘regenerativt ekologiskt jordbruk’ med syfte att betona en form av jordbruk som går bortom
att vara endast “hållbart”. Ett kontinuerligt regenerativt jordbruk “drar fördel av ekosystemens egna
naturliga tendenser att självregenerera när de störs” (egen översättning, Rodale Institute 2014).
Regenerativt jordbruk karaktäriseras av “strävan efter slutna närings cykler, större biologisk
mångfald, färre annueller och fler perenner samt större användning av interna snarare än externa
resurser. Regenerativ jordbruk ligger i linje med former för agroekologi och utövas av bönder världen
över som berörs av livsmedelssuveränitet” (egen översättning, ibid.). Förhållningssättet understryker
även hur byggande av levande och resilienta jordar rika på organiskt material och kol utgör en grund
för lokal resiliens och socioekologiskt välmående23. Metoder som återkommande används inom ramen
för regenerativ jordbruk är keylinedesign, plöjningsfritt, holistiskt förvaltning, holistiskt bete och
perenna växtodlingssystem (exempelvis agroforestry). Men det kan även likna det “vanliga”
ekologiska jordbruket med växtföljd, nedkultivering av växtrester, mulch och kompostering som
viktiga element. Ekologiska former av conservation tillage (reducerad jordbearbetning) är även en
vanlig praxis inom regenerativt jordbruk och som främjar kolinlagring (Rodale Institute 2014; FAO
2001).
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Praktiska exempel från Sverige
Ridgedale permaculture, Västra Ämtervik, Värmland
Ridgedalepermaculture.com
Odlingszon: 4
Areal: 10,6 h
Praxis med relevans för studiens frågeställning: regenerativt jordbruk, agroforestry, silvopastorala
system, plöjningsfritt, produktiva kantzoner, holistisk markförvaltning och bete (HM), keylinedesign,
biokol, inockulering av mykorrhiza.
Jordmån: silt, något lerblandad
Kontaktpersoner: Richard Perkins och Yohanna Amselem
“Kontinuerlig observation är av central betydelse för ett regenerativt och kolinlagrande jordbruk” 24

I februari 2014 köpte Richard Perkins och Yohanna Amselem Åsen 20, en gård söder om Sunne med
syfte att bli en av världens nordligaste lärocenter/gårdar för regenerativt jordbruk och permakultur25
(Perkins 2016). Gården utgörs av ca ⅔ jordbruksmark. Resten är skog, ytor med gårdshus och en
produktionsträdgård för grönsaker, samt olika kantzoner som gränsar till vattendrag, väg och skog.
Innan köpet analyserades fastigheten grundligt för att se att den erbjöd de premisser de såg var viktiga
för upprättandet av den önskade verksamheten (Perkins 2016). Exempel var vikten av existerande
vattendrag (genom marken rinner 2 mindre vattendrag), samt en gynnsam topografi, vilket förenklar
fördelning av vatten i landskapet. Markens varierande topografi ger också förutsättningar för olika
ståndorter och mikroklimat.
Kol är det mest centrala byggmaterialet i en rik och fertil jord. En fertil jord är basen i ett regenerativt
jordbruk med syfte att även stärka jord och lantbrukarens försörjning, vilket i längden kan bidra till
lokalsamhällets resiliens (Rodale Institute 2014). För Yohanna och Richard står ett
regenerativtjordbruk för former av markanvändning som regenererar gårdens resursbas och bygger
24
25
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levande jord26. Yohanna och Richard har bland annat kallats “de nya kolbönderna” (Vowles 2015), då
de praktiserar en mängd metoder som hypotetiskt sett binder in kol i jorden; keylinedesign, alléodling,
silvopastorala system, inockulation av mykorrhiza och användning av biokol vid plantering,
plöjningsoch grävningsfria bearbetningsmetoder och produktiva kantzoner. Kolinlagring är i det en
viktig aspekt och förväntad effekt av verksamheten, men inte det enda syftet. Ekvationen mellan
ekologiskt, ekonomiskt och socialt kapital måste gå ihop. Detta är centralt i Ridgedales verksamhet27
och det påverkar hur verksamheten byggts upp.
Redan under första halvåret planterades över 4000 buskar och träd, varav många är väl beprövade i
vårt klimat. Exempel är arter av salix (Salix spp), al (Alnus glutionsa), aronia (Aronia spp), havtorn
(Hippophae rhamnoides), äpple (Malus domestica), olika stenfrukter (Prunus spp), och hassel
(Corylus avellana) samt andra mer obeprövade sorter såsom äkta kastanj, (Castanea sativa), olika
sorter av valnöt (Juglans spp) och korstörne (Gleditsia triacanthos). Odlingarnas huvudsakliga form
är alléodlingar i linje med höjdkurvor i landskapet (Figur 11), vilka är integrerade i en övergripande
keylinedesign (se sid 19). Mellan raderna av träd roteras kor, får, värphöns och broilerkycklingar
(Figur 13) utifrån en holistiskt planerad betesdrift. Djuren flyttas ofta under sommarhalvåret, ibland
flera gånger per dag för att optimera jämn betning och gödselspridning.
På gården drivs även ett andelsjordbruk sedan 2016 (Figur 12). Grävfria
odlingsbäddar byggdes av wellpapp lagd på trädgårdsjord täckt med ca
5 cm gödsel. Pappen dämpar uppkomst av rotogräs. Bäddarna odlades
framgångsrikt utan att grävas (egen observation). Andelsjordbruket, där
kunder köper andelar i innan säsongens början, är en form för
producenter att säkra ekonomisk inkomst och ett sätt att bygga
direktkontakt mellan producent och konsument i lokalsamhället.
Samtliga produkter som finns till försäljning har noga valts ut utifrån
efterfrågan i lokala nätverk, ekonomisk bärkraftighet och produktens
påverkan på gårdens agroekosystem (egen observation).
På Ridgedale integreras ett flertal koncept och förhållningssätt. Holistic
management (Savory m fl 2006) är i det centralt och används som grund för beslutsfattande,
planering och som ett stöd för ledarskap28. För detta har verksamhetens holistiska kontext och
målformulering noga beskrivits vilken inkluderar en analys av gårdens resursbas samt grundläggande
kvaliteér som verksamheten ska främja (egen observation). Några önskade kvaliteer inom
målformuleringen är: bygga matjord via klokt integrerade planteringar; maximera fotosyntesiserad
energi och (NPP); restaurera cykler av vatten, kol och näringsämnen genom att härma naturens
processer; skapa livsmiljöer som till fullo stödjer organismers fysiologiska behov; utveckla lokal
matresiliens och underlätta tillgången till “bättre än ekologiska” livsmedel genom att ansluta
människor till lokala bönder; kreativ användning av resurser/ lokala avfallsflöden för att maximera
finansiellt, socialt och ekosystembaserat kapital; utnyttja regenerativa teknologier för att minimera
oljeberoende; skapa och demonstrera robust och decentraliserad energiproduktion. (Perkins 2014,
egen översättning). Inga mätningar av markkol (SOC) har ännu gjorts på Ridgedale29.
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Under tallarna, Järna, Södermanland
Undertallarna.se
Odlingszon: 23
Areal: 1,8/h
Praxis med relevans för studiens frågeställning: biokol, skogsträdgård, marktäckning, produktiva
kantzoner, växtföljd, grävningsfria tekniker
Jordmån: lera
Kontaktpersoner: Simone Grind och Robin Tidblom

“Vi vill samla människor kring någonting vi tror på. Den energi och lycka som finns i att göra det är
stor. Och vad ska man annars göra? ...det viktiga är att handla och att utforska, experimentera, lära
mera….att bara börja i någon ända”30
Där det första biodynamiska jordbruket i Järna en gång låg, finns idag Under tallarna, ett
odlingskooperativ med 5 personer i dess kärngrupp. Platsen är omgiven och integrerad i ett
mångfacetterat träd och åkerlandskap (Figur14), med tydlig topografi där exempelvis
södersluttningar och berg i dagen ger gynnsamma mikroklimat. Nära det nordliga skogsbrynet har en
skogsträdgård med perenna nyttoväxter börjat byggas upp. Olika mulchmaterial täcker jorden mellan
växter där det saknas levande marktäckning. Småskalig ekologisk odling av huvudsakligen grönsaker
och örter är idag den primära aktiviteten, utifrån vilken en mångfald av andra aktiviteter tar plats inom
ramen för praktiskt lärande, konst och hållbarhet. Under tallarna är en viktig mötesplats för lärande
och nätverkande.
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Kolinlagring är en viktig målsättning för
kooperativet, då det innebär ett
regenererande av jordens mikroliv och
mångfald, dess näringshållande förmåga
och fertilitet. Ökning av jordens kol och
organiska material (SOM) ger även
struktur åt den tunga lerjorden vilket är
grundläggande för odling av ett brett
spektra av grödor. Att inlagring av kol
kan dämpa klimatförändringar ses även
som ett viktigt mervärde och målsättning.
Robin tror att kontakt med lokalsamhället
är viktigt för en kolinlagrande produktion
då det främjar slutna kretslopp och återför
organiskt material till jordar. Han tror även att ett främjande av perenna, djuprotade odlingssystem är
av central vikt, samtidigt som det tar tid för ett perennt system att ge skörd och ekonomisk
bärkraftighet31.
Ett mindre andelsjordbruk har bedrivits under några av tidigare säsonger. Ambitionen är att denna
verksamhet skalas upp 2017, med 180 bäddar á 8x0,75 m utgörande ca 1000 m² intensivt odlad yta,
vilket ska ge 66 andelar (veckovis leverans) under 18 veckor. Den grävfria odlingen effektiviseras
genom att komposterad gödsel används som marktäckningssubstrat, något som förenklar exempelvis
direktsådd som annars försvåras av marktäckning med exempelvis ensilage. Här har de tagit
inspiration ifrån Ridgedale permaculture, där samma metod började användas sommaren 2016.
Ca 23 liter biokol/m² beräknas myllas ned i bäddarna initialt och därefter någon deciliter per säsong.
4 liter biokol används per 50 liter planteringsjord för plantuppdragning32. Robin upplever att biokol i
odlingen tydligt har gynnat växtkvalité och resistens mot angrepp. Biokolet ger även en luftig
näringshållande konsistens till lerjord vilket dels gör den mer lättodlad i intensiv grönsaksodling, men
även mer gynnsam för snabb och långsiktig etablering av perenner. Biokolet produceras i mindre
skala genom metoden Kontiki (Figur 15), vilken sägs ge mycket små utsläpp i jämförelse med andra
enklare produktionsmetoder av biokol (Cornelissen m fl 2016). Kolningsprocessen sker i en
konformad öppen eldningscontainer vars form ger luftströmmar som skapar syrefattig förkolning
pyrolys. Simone Grind lyfter fram det pedagogiska värdet av Kontiki och biokolsproduktionen33. Till
skillnad från vissa andra former för produktion av biokol, är elden här öppen och synlig och behöver
ständig tillförsel av små mängder biomassa. Det ger en plats vilken manar till att elda, samtala och
lära tillsammans.
Inga mätningar av markkol (SOC) har ännu gjorts på Under tallarna34.
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Fjällbete, Åre, Jämtland
Fjallbete.se
Odlingszon: 78
Areal: Skiftande, där djuren flyttas över tillgängliga arealer
Praxis med relevans för studiens frågeställning: Holistic Management, holistiskt planerad
betesdrift, silvopastorala system
Jordmån: Varierande då ytorna är stora
Kontaktperson: Jörgen Andersson
“Det är i kunskapen om förhållandena mellan solens energi, växterna, de betande djuren och mullen
som vi i Fjällbete hittar svaret till gåtan om hur vi kan få både en god ekonomi samt att vi alla ska
kunna ingå i hälsosam ekologi i framtiden” (Fjällbete.se)

Fjällbete grundades 2002 som en ekonomisk förening med syfte att verka för ökad matsuveränitet (“få
fram mer mat från Åres Gröna Dalar”), lokalekonomi (“knyta ihop lokalbefolkningen,
matproduktionen och turismen för mesta möjliga synergieffekter”) och socioekologiska värden i
Åredalen (“ge våra barn möjligheten att vara med, värnande av ekosystem i Åredalen)35.
Jörgen definierar två centrala verktyg i Fjällbetes verksamhet: holistic management; (HM) och
lokalkapital36. HM är ett “språk” och ett verktyg som stödjer långsiktigt beslutsfattande och
förvaltning av landytor. Lokalkapital är en social innovation37 som lyfter värdet och behovet av
kontakt mellan producent och konsument, lokal delaktighet, gemensamt ansvarstagande över den
lokala resursbanken samt att våga investera lokalt. Fjällbetes arbete med holistiskt planerad betesdrift,
även kallat adaptiv betesdrift är speciellt intressant i perspektivet av kolinlagring i mark. En flock på
cirka 1000 djur, merparten får och därefter kor (fjällko) flyttas 12 gånger per dag under hela
betessäsongen, med syfte att optimera bete. Det betyder att överbetning (sk. second bite) systematiskt
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undviks samtidigt som man är mån om att betning sker innan gräsmarkers arter tappar i växtkraft,
vilket de gör i blom och frösättning38 (Savory m fl 2006).
Klimat och säsong spelar en stor roll för längden av betesintervaller, där förflyttningen av djurflockar
sker snabbare under tidig vår (maj månad i Jämtland) då gräsmarkens arter är mer sårbara för betning.
Med 2016 som exempel: den 25 juli avslutades säsongens första rotationsvarv ner i Åres dalgång.
Därefter flyttades djuren upp till Ottsjö, södra årefjällen för bete på gamla fäbodvallar. Den högre
höjden gav en senareläggning av växtarters tillväxt med ca 23 veckor, med gott bete under
högsommaren. I augusti flyttades djuren åter ned i Åredalen för en andra rotation då gräsmarkerna
återhämtat sig. Intagning av vall inför vintern skedde i samband med sommarens första rotation.
Flyttning av djur i flock gör att ojämn, selektiv betning undviks och att växter som är mer gynnsamma
för lantbruket kan främjas. Djuren är ett mycket effektivt verktyg i etablerandet av den flora som är
mest gynnsam för ändamålet inom det specifika lantbruket39. En viktig målsättning för Fjällbete är en
maximering av gräsmarkernas NPP, vitalitet och växtkraft, då det gynnar bördiga jordar rika på
organiskt material. Det är en grundförutsättning för bra bete, hållbar lokalproduktion och ekonomi.
Jörgen menar att det innebär att sluta “bråka” med jorden genom intensiv markbearbetning.
Försök med direktsådd av säd i gräsmark(vall) är något som ytterligare kan komma att komplettera
nuvarande verksamhet. Jörgen har ambitionen att göra försök med den tvååriga, härdiga
midsommarrågen (Secale Cereale. L), en sort som han tror på och som bör kunna betas första året pga.
dess kapacitet till bestockning (utveckling av sidoskott hos gräs). Jörgen refererar här till metoden
pasturecropping, utvecklad i Australien40, där direktsådder direkt i vall har gjorts med stor framgång41.
Pasturecropping beskrivs även av Toensmeier (2016).
Vilken är då den största begränsande faktorn för ett kolinlagrande lant och jordbruk? Jörgen menar att
den ligger i vår sociokulturella idé om hur vi ska interagera med jorden och gräsmarker. Det finns ett
behov av det “nya normala” där nya plöjningsfria markanvändningsmetoder blir normaliserat i
Sverige. Och då inte enbart inom skyddade kultur och naturbetesmarker som ofta är svåra att bruka
maskinellt, utan även på jordar generellt där det finns en stor potential att lagra in kol och bygga jord
för framtida generationer. Fjällbete kan ses som ett initiativ där man går ifrån offerroller som lätt tar
form i förhållande till socioekonomisk orättvisa, klimathot, miljö och framtidens ovisshet, och kliver
in i ett ansvarstagande för kommande generationer, socioekologisk resiliens och ökad matsuveränitet
42
.
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Hånsta Östergärde, Vattholma, Uppland
Växtzon: 4
Areal: 162ha åker (varav 130 under arrende)10ha bete 57ha skog
Praxis med relevans för studiens frågeställning: agroforestry (alleódling), silvopastorala system,
skogsträdgård.
Jordmån: Lättare lera med silt
Kontaktperson: Kjell Sjelin

Kjell Sjelin är uppvuxen på gården utanför Vattholma, och har drivit gården ekologiskt sedan 1987
tillsammans med Ylwa Sjelin. Gården har sedan länge varit en plats för experiment och
metodutveckling i sökandet efter hållbara former för lantbruk, med målet om en gårdsenhet i
kretslopp med hälsosamma djur, natur och människor. Kolinlagring är i det en viktig ambition.
På gården bedrivs ett flertal försöksprojekt inom ramen för odling i perenna system. SLU har hösten
2016 gjort en försökssådd med det perenna sädesslaget Kernza (Thinopyrum intermedium) i ett
samarbetsprojekt med Land institute i Kansas, USA (landinstitute.org), vilka är pionjärer globalt inom
förädling av perenn säd. På gården gör SLU även försök med att korsa annuella kornsorter (Hordeum
spp) och den perenna sorten knylkorn (Hordeum bulbosum) i strävan efter att utveckla perennt korn
som ger bra skörd och som är robust och stadig nog i förhållande till klimat och
markanvändningsmetod (Westerbergh 2015).
På gården finns även en skogsträdgård anlagd inom projektet Hållbar livsmedelsproduktion i Sverige
att odla och äta ifrån perenna system, som koordinerats av Örebro universitet (Eksvärd m fl 2016). I
samarbete med ekologiska lantbrukarna och det internationella projektet Solmacc  Organic Farmers
Countering Climate Change (Solmacc 2017) har en en alléodling planterats ett agroforestrysystem
innehållandes fruktträd (Pyrus communis, Malus domestica, Prunus spp) havtorn (Hippophae
rhamnoides), bärhäggmispel (Amelanchier alnifolia) och olika sorter av hassel (Corylus avellana)
(Figur 19). I samarbete med Ekhagastiftelsen har Kjell och Ylva även tagit initiativ till
försöksplantering av 135 perenna träd, buskar och örter, med syfte att undersöka arternas etablering,
härdighet och skördepotential ute på “bondens blåsiga åker”43(Figur 22). Samtliga försök är i sin
begynnande fas, men så här långt ser det ut som huvudparten av de perenna sorterna etablerar sig väl.

43
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Djurhållningen på gården sker i tydlig relation till dess markarealer. Flyttbara hus för kor, får (Figur
18 & 20), grisar och höns gör att djuren aldrig lämnar åker, vall eller skogsmiljöerna. Halm från
åkern och gödsel utgör ströbäddar för korna på vintern, vilka nedkultuveras (plöjs) utan att
komposteras på våren. Kjell ifrågasätter idén om att gödsel ska “brinna” och alltså ligga på “lager” i
kompostering innan den vänds ned i åkern. Han tror att en alltför stor del av materialet då avgår i form
av exempelvis växthusgaser (CO2, N2O)44.

Sommarens ensilage lämnas även det kvar
ute på fältet och håller djuren med foder
under vintern. Korna flyttas till nya arealer
under sommarsäsongen. Hönsen flyttas en
gång i veckan under vegetationssäsongen så
att de ständigt har grönt gräs. På så sätt sprids
gödsel per automatik. Systemet bidrar även
till bättre hygien då djuren flyttas till nya ytor
fria från färsk gödsel. Grisarna spenderar
större delen av året i skogen, där de flyttas till
de marker där träd nyligen tagits ned. Grisarnas bökande bidrar till skogens mångfald och föryngring,
med stor uppkomst av lövträd (Figur 21). Skillnaden på mängden fröplantor och återväxt på ytor där
grisarna varit är enorm. Ett silvopastoralt och multifunktionellt system med timmer och
köttproduktion som Kjell och Ylva bedrivit sedan 1988. Strävan efter multifunktionalitet är
genomgående i gårdsversamheten på Hånsta Östergärde (egen observation). Ett lokalt kretslopp och
en ökning av organiskt material och kol i jorden är målsättningar som väntas främjas av de synergier
som sammanförande av olika gårdselement ger. Förflyttning av djur och diversifiering av
markanvändning (exempelvis i form av växtföljd) i tid och rum reglerar mängden påverkan per
ytenhet. Optimering av betet inom enskilda ytor har en stor potential att dämpa risken för degradering
av jord, dess organiska material (SOM) och därmed av markkol (Savory 2006; Rodale Institute 2014)
Kjell och Ylva är ödmjuka i sin strävan efter ett jordbruk som regenererar istället för degraderar. Kjell
menar att gården ännu står på minussidan, med stora möjligheter till vidareutveckling. Plöjning,
ettåriga grödor, spannmåls och köttproduktion är faktorer som skulle behöva minskas i omfattning
och ersättas med en ökning av perenna grödor, agroforestry och multifunktion.
Inga mätningar av markkol (SOC) har ännu gjorts på gården.
44

Sjelin, K. Personlig kommunikation 12/1 2017

36

Diskussion
Jag bedömer samtliga metoder och koncept som 4 ‰ initiativet lyfter fram som relevanta för Sverige,
men med anpassning till lokala förutsättningar. Det kalla klimatet, lokal flora och fauna, lokal
jordmån samt socioekonomiska förutsättningar (såsom stödet från en lokal kundkrets) är exempel på
aspekter som påverkar odlare och lantbrukare i valet av metod. Ambitionen att lagra in kol i jorden
behöver vara ett av flera mervärden vilka tillsammans uppfyller verksamheters målsättningar. Vid
sidan om att gynna ekologisk hållbarhet behöver metoderna vara praktiskt, ekonomiskt och socialt
genomförbara. Agroekologisk analys där såväl kolinlagring som metodik ses i en bredare kontext är
viktig för en fördjupad kunskapsutveckling om potentialen av dessa metoder/koncept i Sverige
4 ‰ initiativet är relativt nytt, och från Sveriges håll råder idag oklarhet i hur man kommer att
relatera till det i den svenska kontexten rent officiellt45. I samtal med Per Bodin, Jordbruksverket, är
det tydligt att mer fakta och forskning behövs inom ramen för kolinlagrande jordbruk i Sverige, då det
idag är svårt att komma med generella råd och styrmedel46.
Min uppfattning är att det finns bristande kunskap om kolinlagringspotentialen i svensk
jordbruksmark. Kunskapen om jordars faktiska mättnadsgrad förefaller vag, något som
Naturskyddsföreningen också pekar på i sin rapport Potentialer för jordbruket som kolsänka (2012).
Aktörer som efterfrågar mer radikala förändringar i markanvändning, som exempelvis Savory Insitute
(2013) samt Toensmeier (2016), menar att kolinlagringspotentialen globalt ofta är starkt underskattad.
Utifrån en utarbetad kartläggning av perenna växtarter och sorter med förmåga att gynna kolinlagring,
menar Toensmeier (2016) att det finns en mycket stor global potential för kolinlagring i perenna
odlingssystem och att bland annat IPCC (2014) underskattar detta i sina siffror.
Kunskapen om kol i jorden är beroende av vårt sätt att mäta den. Brist på standardisering av mätmetod
och mätdjup utgör hinder för jämförelser av studier inom forskningsfältet (Nair 2011; Lal m fl 2015;
Ademe 2015; Toensmeier 2016). De flesta mätningarna inom svensk forskning av markkol görs
anpassade till plogdjup på 1030 cm47 vilket är lite. En betydande del av markkolet ligger längre ned i
jordprofilen, mellan 0.31m och ofta även djupare än så (Lal m fl 2015). Standardiserade mätningar av
kol djupare i jordprofilen skulle kunna öppna upp för ökad kunskap och intresse för system där träd är
integrerade och för multifunktionella agroforestrysystem mer generellt.
Samtidigt är det viktigt att vi frågar om en ökning av kol i svensk jord verkligen är ett primärt mål?
4‰ initiativets målformulering är bredare än strävan efter endast ökning av mängden markkol. Ökad
tillgång till lokal mat och anpassning till klimatförändringar är även viktiga ingredienser. Sveriges roll
inom ramen för initiativet behöver ses i en global kontext för att rättfärdigas. Jordbrukssektorns
nuvarande minskning av växthusgasutsläpp samt den ökning av markkol som observerats i
mineraljordar under senare år (Naturvårdsverket 2015) behöver ses i ljuset av ett jordbruk som flyr
landet och där svenska konsumenters ekologiska fotavtryck ligger i andra länders statistik. Kanske 4
‰ initiativets målsättningar om ökad matsäkerhet, anpassning till klimatförändringar och
Crawford, M. Personlig kommunikation 26/1 2017
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begränsningar av desamma i sig utgör incitament för ett återinförande av matproduktion i landet, även
om det skulle medföra en ökning i svensk statistik över utsläpp av koldioxid (CO)2, metan (CH4) och
lustgas (N2O)?
Jag ser behovet av att kolinlagring i Sverige förstås utifrån ett agroekologiskt helhetsperspektiv, där
kolinlagring dels ses i den mindre kontexten av det lokala agroekosystemet, samt i perspektivet av den
globala kontexten inom vilken den samlade påverkan på klimatförändringar kan ske. Jag ser två sidor
av samma mynt; 1) En ökning av lokal ekologisk matproduktion i Sverige behöver gå hand i hand
med 2) ambitionen om kolinlagring för att ha en verklighetsförankrad påverkan. Det räcker inte med
att jordbruksmark läggs igen med hjälp av EUstöd eller att hästar vitaliserar gräsmarker. Men
kombinationen av myntets två sidor ställer höga krav på lokal resiliens och landsbygdsutveckling
utifrån flera nivåer  socioekonomiskt, ekologiskt och kulturellt.
Utifrån möten med praktiker, samt studier av litteratur, är det tydligt att proaktiv odling med de
metoder som 4 ‰ initiativet förespråkar har hög potential för odling och jordbruk i Sverige, men som
behöver ekonomiskt stöd för att skalas upp. Det skulle inte bara öka förutsättningarna för kolinlagring,
utan även för ett resilient jordbruk som verkar positivt för lokal produktion och för större
matsuveränitet i Sverige. Hos praktiker finns det intresse och vilja för att lära och verka, men det går
inte alltid ihop med marknadsekonomiska förutsättningar.
Politiska incitament i stöd för exempelvis perenna produktionssystem finns. Jordbruksverket lyfter i
sin rapport “Ett klimatvänligt Jordbruk (2010a) fram att “(egna) investeringar i kolinlagring påverkar
dock inte lantbrukarens inkomster positivt på kort sikt. Det kan därför vara av intresse att öka
incitamenten för investeringar i kolinlagring med exempelvis investeringsstöd. Här behövs dock
ytterligare forskning om vilka åtgärder för kolinlagring som är effektiva för svenska förhållanden och
vilka kostnader som är knutna till dessa” (ibid.).
I sitt senaste delbetänkande belyser Miljömålsberedningen (2016) bland annat behovet av att
ekonomiskt stöd bör gå till verksamheter som verkar positivt för kolinlagring. Vidare skriver man att
“Beredningen har tidigare föreslagit att regeringen bör ge Skogsstyrelsen och Jordbruksverket i
uppdrag att ta fram en strategisk planering av arbetet med att minska avgången av växthusgaser från
skog och jordbrukets organogena jordar och öka kolinlagringen i åker och betesmark. Detta bör
genomföras” (ibid.).
EUs nuvarande Common Agricultural Policy (CAP) 2014 2020 har ett tydligt fokus på hållbar
matproduktion och klimat (European Commission, 2013), där exempelvis agroforestry kan få ökad
finansiering (artikel 23, European Parliament 2013). EU kommissionen har även formulerat en sk.
Measure fische riktad till medlemsstater som informerar om potentialen i agroforestrysystem, och de
mervärden de kan ge48. Där ges rekommendationer om hur stöd för anläggning och etablering av
multifunktionella system kan se ut. Inom Sveriges landsbygdsprogram finns det idag större
möjligheter att integrera exempelvis jordbruk och skogsbruk än i föregående period (Jordbruksverket
2014). Det finns även möjlighet att söka projektbidrag för innovativa samverkansprojekt för
främjandet av nytänkande inom ramen för odling, jordbruk, klimat och hållbar utveckling (ibid.).
Däremot nämns inte de metoder som 4 ‰ initativet lyfter fram i någon större utsträckning.
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Huvudsakliga frågetecken och utmaningar
Här presenteras några centrala frågeställningar där jag ser att det finns behov av mer forskning/
kunskapsutveckling:


Anpassning till ett allt varmare klimat; hur kan ökad nettoprimärproduktion (NPP) gå
hand i hand med låg dekomposition och mineralisering av markkol? En långsiktig
kolinlagring förutsätter en positiv nettoproduktivitet i ekosystemet (Net Ecosystem
Productivity, NEP) (Canadell m.fl 2007). Det betyder att högre produktion av organiskt
material (biomassa) per ytenhet (NPP) behöver gå hand i hand med en låg mineralisering och
respiration av CO2 ifrån jordens mikroliv. Ett framtida varmare och fuktigare klimat med
högre snittemperatur och ökad nederbörd kan öka respiration (Jordbruksverket 2014; FAO
2001). Minskad plöjning, djup och perenn rotmassa och främjande av speciellt
ektomykorrhiza i jorden kan här vara viktiga preventiva faktorer (egen kommentar).



Hur kan kolinlagring ske utan förlust av kväve och andra näringsämnen? Växttillgänglig
kväve är grundläggande för växters NPP och därmed kolinlagring. Arealer som inte
Ngödslas lagrar in mycket lite kol (Jordbruksverket 2010c). Samtidigt är behovet av ökade
kvävegivor för kolinlagring starkt kontroversiell med stor risk för utsläpp av exempelvis
lustgas (N2O), samt avrinning/urlakning till vattendrag och hav (Jordbruksverket 2010a,
Gärdenäs m fl 2011). Jag ser att det finns stora anledningar för utvecklande av
markanvändningssystem där kväve i högre grad fångas upp och utnyttjas optimalt
(exempelvis av perenn rotmassa och biokol) och genom det bidrar till en ökad kolinlagring i
jorden.



Hur kan Sverige bli både ett land med kolrika jordar och en ökande matsuveränitet? En
marginell nettoinlagring i mineraljordar har uppmätts under de senaste 20 åren
(Naturvårdsverket 2016). Orsaken till denna inlagring tros bero på minskad plöjning och ökad
vall, vilket möjliggörs av EU stöd och produktion av välbetalt foder till hästar (Kätterer m fl
2011, Naturvårdsverket 2016). Denna förändring är en följd av förändrade socioekonomiska
förutsättningar i landet (Kätterer m fl 2011) där många gårdsverksamheter lagt ned produktion
av mat och aktiva gårdsnäringar. Produktionen av vår mat ligger i huvudsak i andra länder,
samtidigt som vi ser en nettoinlagring i våra redan kolrika jordar.



Hur kan ambitionen om ökat markkol och värnande av biologisk mångfald
kombineras? Ökad kolinlagring förutsätter näringstillförsel. Näringstillförsel har tendenser
att motverka mångfalden av arter i exempelvis svenska kulturbetesmarker (Jordbruksverket
2010c). Samtidigt har flera av beskrivna markanvändningsmetoder för kolinlagring stora
föutsättningar att även gynna biologisk diversitet inom odlingslandskapet.



Hur kan mulljordar bli klimatneutrala? Mulljordarna orsakar stora utsläpp av
växthusgaser vilken är en mycket stor utmaning i omställandet av svensk jordbruksmark till
klimatneutralitet (Berglund 2009). Stora socioekonomiska utmaningar finns som gör att
återställning av jordar kan verka orealistiskt (ibid.).
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Hur långt ned i jordprofilen behöver SOC mätas? Mätningar av kol görs huvudsakligen i
det översta jordlagret (130 cm)49. Hur långt ned behöver mätningar göras för att bedöma
kolinlagringspotentialen av exempelvis betesmarker integrerade med träd? Jag vill hävda att
bristen på etablerade agroforestrysystem i Sverige, och forskning inom dessa, hindrar
kunskapsutveckling om hur kolinlagrinspotentialen och även mättnadsgraden eventuellt kan
höjas om dessa mer “radikala” och genomgripande metoder används. Detta behöver även ses i
perspektivet att mätning av integrerade, komplexa system (med agroforestry som exempel)
med stora variationer i densitet och kolflöden, generellt är svåra (Lal 2016) .



Hur kan kol lagras in under mycket långa tidsintervaller? Långa tidsperspektiv krävs för
att kolinlagring ska motverka klimatförändringar. Kol behöver lagras in under minst 100 år,
gärna mera (Nair 2011; Lorentz & Lal 2014b). I detta ligger stora utmaningar då
kolinlagrande praktik behöver fortgå under flera generationer. Det kräver långsiktighet.



Hur hanteras biokol och biobränsle i skenet av storskaliga intressen? Biokol och
biobränsle är två exempel där det finns stora intressen för storskalig produktion (Toensmeier
2016). Biokol har stor kolinlagringspotential, samtidigt kan biokolets samlade ekologiska
fotavtryck variera avsevärt. Mer kunskap om risker och möjligheter gällande ursprung av
biomassa, utrustning/teknik samt applicering av biokol i jordar behövs. Detsamma gäller för
biobränsle där biomassans ursprung samt användningsområde starkt påverkar dess potential
att främja kolinlagring och initiativet om 4 ‰. Det är nödvändigt att se metoder som baseras
på stora uttag av biomassa i sin agroekologiska kontext (Toensmeier 2016; Biofuelwatch
2011).



När det inte finns någon “silverbullet”  hur kan ledarskap inom komplex
markanvändning se ut? I förvaltandet och interagerandet med ekosystem finns det inte
något sådant som en “silverbullet”  en bästa lösning gällande praktik eller form av
förvaltning (Savory 2013a; Perkins 2016). Jag tror att vägar för ökad kolinlagring,
matsuveränitet och klimatresiliens behöver utforskas och praktiseras utifrån varje
agroekologisk kontext. Det kräver ledarskap, engagemang och kunskapsutveckling hos såväl
producenter som distributörer och konsumenter.

Slutsats
Kolinlagring med beskrivna småskaliga ekologiska
brukningsmetoder: vilka möjligheter och mervärden öppnar de
upp för?


49

Främjande av ekosystemtjänster. Kolinlagring och mängden markkol är bundet till jordens
halt av organiskt material (SOM) och därmed den grundläggande förutsättningen för jordens
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liv och hälsa, kvalité och näringsinnehåll (FAO 2001). Det organiska materialet spelar en
viktig roll för bevarandet av många viktiga ekosystemtjänster såsom förebyggandet av
jorderosion, buffrande av vatten, fertilitet och som källa till jordens och ekosystemens
biologiska mångfald (Lal 2016; Granstedt 2012; Toensmeier, 2016; Perkins 2016).


Kolinlagrande metoder leder oss till multifunktion och diversitet. De kolinlagrande
metoder som beskrivs i examensarbetet har stora likheter med naturens egna design och bär
på så sätt en hög grad av biomimik. Marktäckning, trädplanteringar i bryn, perenn
rotetablering, djur integrerade bland träd, biologisk diversitet och odling i flera skikt är
exempel på detta. Multifunktionella lösningar och användandet av en yta för flera ändamål
kan optimera resursanvändning, minska utsläpp och förhoppningsvis även öka kolinlagring.
Multifunktion ger förutsättningar till en mångfald av mervärden och utkomster, där alla ägg
inte läggs i samma korg. Även om någon funktion skulle falla bort finns flera åter. Detta kan
jämföras med Carbon Capture and Storage (CCS) där CO2 pumpas under jord utan att ge fler
mervärden.



Perenna växter och perenna odlingssystem. Perenner, perenn marktäckning och speciellt
perenn rotmassa har en positiv effekt på kolinlagring (Kätterer 2012; Toensmeier 2016).
Perenna trädrötter kan ha en stor betydelse för kolinlagring på djupare nivåer i jorden
(Lorentz & Lal 2014b; Clemmensen m fl 2013). Kvävefixerande träd och växter kan bidra till
ökad balans mellan C/N (Lorentz & Lal 2014b). God design av perenna odlingsystem har en
mångfald av mervärden inom exempelvis matproduktion och och anpassning till
klimatförändringar.



Agroforestry  en potential i Sverige. Intensivt brukade arealer under agroforestry designade
för nordiskt klimat kan ha en mycket hög potential för kolinlagring (egen slutsats), samtidigt
som det kan gynna lokal matproduktion. En hög nivå av multifunktion inom en specifik yta
har potential att avsevärt minska nettoutsläpp av växthusgaser, om vi jämför med de utsläpp
som skulle avgå om varje funktion skedde separat. Silvopastorala system är ett viktigt
exempel där växthusgaser i form av metan (CH4) och lustgas (N2O) från idisslande betesdjur
respektive gödsel kan vägas upp av perenna grödors (i fält, busk och trädskikt) inlagring av
kol och andra näringsämnen (Toensmeier 2016). Multifunktion kan samtidigt tillmötesgå
ekonomiska produktionsmål i högre grad då ytor används optimalt men hållbart. Öppen, plöjd
jord bör undvikas i så hög grad som möjligt samtidigt som perenna grödor integreras i
systemet.



Mykorrhizan en doldis med stor potential. Mykorrhiza har en viktigt betydelse för
aggregering i jord, något som ger förutsättningar för en stabilare inlagring av kol (Wilson m fl
2009). Fördjupad forskning och kunskap om mykorrhizans inverkan på markkol kan bli
mycket viktig för vidareutvecklingen av kunskap om jordars inlagringspotential (Averill m fl
2014). En egen förhoppning är även att kunskapsutveckling om mykorrhiza ska ske i än
bredare bemärkelse, exempelvis inom ramen för “kolinlagring, mykorrhiza och perenna
odlingsystem i Sverige”.



Biokol har hög kolinlagringspotential med flera andra viktiga värden. Biokol har stor
potential att verka kolinlagrande på lång sikt. Produktion av biokol från biomassa som i sig
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självt inte har en inlagrande funktion under längre tid (exempelvis träavfall, förmultnande trä
eller rötslam fri från tungmetaller och föroreningar) kan vara av stor nytta i form av biokol.
Applicering av biokol i jorden kan förutom att främja kolinlagring exempelvis gynna näring,
mikroliv, PH och NPP samt göra jorden mer lättarbetad. Ökad kunskap och forskning inom
området behövs. Exempelvis relaterat till hur biokol kan nå längre ned i jordprofilen och hur
utsläpp från produktionsprocessen än mer kan minimeras (Lorentz och Lal 2013a).


I mötet med praktiker: kretslopp och helhetstänkande. De fyra verksamheter som
beskrivits i denna studie har mycket gemensamt trots att de till formen ser ganska olika ut.
Samtliga praktiker som jag varit i kontakt med på dessa platser har mycket kunskap inom sina
områden, samtidigt som det finns en tydlig öppenhet och vilja att lära mer. Hos alla finns ett
driv för att verksamheterna ska bidra till bättre förutsättningar lokalt som globalt, och detta
driv tar sin utgångspunkt i ett helhetstänkande där ekologisk, social och ekonomisk resiliens
inte går att separera. Alla har en stor medventenhet om människors och samhällens totala
beroende av de ekosystemtjänster som matjordar ger. Alla drivs även av lösningsfokus och
vad jag tror, en känsla av lustfylldhet och inspiration kring vad som kan bli möjligt.

Under vintern 20162017 har en forskargrupp formats under 4 ‰ initativet med uppgift att bidra till
fördjupad kunskap om jordars kolinlagringspotential i kontexten av att dämpa klimatförändringar,
ökad matsäkerhet samt anpassning till klimatförändringar 50. Kanske kommer vissa av frågorna jag
belyser här snart äga mera klarhet? Min önskan är att 4 ‰ initiativet kan bli en faktor som bidrar till
ett samhälle där odling, jordbruk och matproduktion tar stora steg mot matsuveränitet, kretslopp,
begränsande av klimatförändringar och klimatresiliens. Kanske kan initiativet gynna policyprocesser
som främjar en odlings och lantbrukskultur vilken tillmötesgår mer än efterfrågan av
konsumtionsvaror? Kanske får odlare en allt viktigare roll i att “skörda solljus” med syfte att bygga
jord, regenerativa jordbruk och hållbara lokalsamhällen?
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Bilaga 1. Personlig kommunikation
(kvalitativa intervjuer, samtal och email)













Andersson, Jörgen (17 januari 2017) Intervjusamtal per telefon. Åre Fjällbete, Åre, Jämtland
Amselem, Yohanna (11 januari 2017) Samtal. Ridgedale permaculture, Västra Ämtervik,
Värmland
Bodin, Per (24 januari 2017) Emailkonversation. Miljöanalysenheten, Jordbruksverket
Crawford, Mia (26 januari 2017) Intervjusamtal per telefon. Näringsdepartementet, Skog och
klimat (och 4/1000initiativet)
Grind, Simone (19 januari 2017) Intervjusamtal. Under tallarna, Järna, Södermanland
Gustafsson, Mattias (11 januari 2017) Intervjusamtal per telfon. Branschföreningen Biokol
Sverige, Stockholm
Günter, Folke (mars 2015), informellt samtal under permakulturföreningen årsmöte 2015.
Karltun, Erik (18 januari 2017) intervjusamtal Naturvårdsverket/SLU Ultuna
Perkins, Richard (12 januari 2017) intervjusamtal. Ridgedale permaculture, Västra Ämtervik,
Värmland
Sjelin, Kjell (12 januari 2017, intervju) intervjusamtal. Hånsta Östergärde, Vattholma,
Uppland
Tidblom, Robin (19 januari 2017) Intervjusamtal. Under tallarna, Järna, Södermanland
Wallander, Håkan (26 januari 2017) Intervjusamtal per telefon Professor MEMEG, Lunds
Universitet
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Bilaga 2. Intervjuguide
Exempel på intervjufrågor till praktiker
Frågorna varierade något i form och följd beroende på den specifika verksamhetens karaktär och
inriktning. Följdfrågor anpassade till kontexten ställdes.


Berätta om ditt arbete och er plats



Vad motiverar dig att göra det du gör?



Vilka faktorer ser du som mest viktiga för kolinlagring?



Vad ser du är nödvändigt för att en ökning av kol ska ske i svensk jordbruksmark?



Vilka begränsande faktorer ser du?

På engelska:


Tell me about your work and place.



What does motivate you to do what you do?



What do you see as the most important factors for carbon sequestration?



What do you see is needed for increased carbon sequestartion to take place in Swedish
agricultural soils?



What do you see as the main limiting factors?
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