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Klimatiltak på gården 
 
01 Bakgrunn. 
Balsfjord kommune er av «Nord-Norges største landbrukskommuner» med et omfattende 
jordbruk og med store produktive skogarealer. Landbrukets betydning for utslipp/binding av  
klimagasser er betydelig hvor jordbruket samlet er en stor utslippskilde men hvor skogen i 
kommunen binder vesentlig større mengder enn de samlede utslippene. Dette gjør at  
landbruket i kommunen og kommunen som heljhet er  godt klimanøytral. 
For gårdbrukeren med både jord og skog bør det være av interesse å se nærmere på de ulike 
sidene ved jordbruks- og skogproduksjonen og se dette i sammenheng. I forhold til 
klimabelastningen er det viktig å prioritere de mest kostnadseffektive tiltakene være seg  
tiltak  som kan minske utslippene eller som gir økt binding.  
Prosjektet «Klimatiltak på gården» i Balsfjord er kommet i stand på grunnlag av prosjekt-
midler fra Landbruksdepartementet/Fylkesmannens Landbruksavdeling.  Allskog SA står som 
søker og prosjekteier. 
Det har vært nedsatt et prosjetstyre med representanter for Allskog SA,  faglagene, Landbruk 
Nord og Balsfjord kommune. Magne Haugstad  var som ansatt i Allskog SA, leder for 
prosjektstyret innledningsvis, Heidi Elvebo som leder for Balsfjord bonde- og småbrukerlag, i 
resten av tida. Øvrige medlemmer har vært Knut Nesset fra Balsfjord skogeierlag,  Leif Arne 
Heimro fra Malangen bondelag, Arnulf Hole fra Landbruk Nord og Jørgen Bjørkli fra Balsfjord 
kommune. Gunnar Kvaal har vært engasjert som prosjektleder. 
Prosjektet tar sikte på å  gi oversikt over klimaeffekten av jord- og skogbruk i kommunen og 
tiltak som påvirker dette. 
Det er utarbeidet  en enkel  klimakalkulator for gårdsbruk(vedlegg-avsnitt 5). 
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03 Sammendrag 
Klimautfordringene knytta til «drivhuseffekten» pga økning av mengden «klimagasser» i 
atmosfæren, er betegnet som «klodens største utfordring». Jord- og skogbruk spiller en 
svært viktig rolle i dette – både likt og på ulikt vis. Jord- og skogbruk er basert på 
fotosyntesen som en naturlig del av carbonkretsløpet og som trekker CO2 ut av  
atmosfæren. Det naturlige carbon-kretsløpet er forstyrret av økte menneskeskapte utslipp 
av klimagasser pga forbrenning  av kull og mineralsk olje og gass. 
Plante- og skogproduksjonen er entydig positivt ved å binde CO2. Sjøl om husdyrbruket 
medfører netto utslipp av klimagasser, er omfanget av binding i skog så omfattende at 
landbruket i kommunen og  Balsfjord kommune samlet er klimanøytral. Også svært mange 
av gårdsbrukene er klimanøytrale med både jord og skog. 
Gårdbrukeren forvalter gjennom jord- og skogbruk fotosyntesen som et hovedvirkemiddel   i 
klimaarbeidet. Binding i skog kan økes gjennom aktivt skogbruk. Husdyrbruk vil medføre 
utslipp men det er forskjeller mellom de ulike produksjonene. Beitebruk og bruk av gras 
utnytter klimanøytral planteproduksjon. Hovedutfordringen for jordbruket i Balsfjord er 
knytta til utslipp fra dyrka myr . Det foregår stort sett ikke lenger dyrking av myr. Utslippene 
fra dyrket myr vil over lang tid stabilisere seg. 
Samlet  gjør uslippene fra jordbruket og binding i skogen at et gjennomsnitts gårdsbruk i 
Balsfjord ikke er en stor klimasynder, svært mange er klimanøytrale. Det er naturligvis mulig 
å bli ennå bedre gjennom aktivt skogbruk og god agronomi.        
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04 Landbruk og klima i Balsfjord 
 
04.1 Utslippene av klimagasser i Balsfjord kommune 
Tabell. Utslipp av klimagasser i Balsfjord(SFT) 

Kilde/ år          1991       2005 2015 /merknad*1 

Stasjonær forbrenning          6043       4096 Ikke beregnet 

Industri          1932       2141  

Annen næring            919         664  

Husholdninger          3194       1290 Inkl vedfyring 

Prosessutslipp        24648    26348  

Industri              45          61 Nyetableringer, sterk økning 

Deponi          3284      8083  

Landbruk(ves. jordbruk)*2        21081    17999 Færre bruk, ves. reduksjon 

Andre prosessutslipp            237        205  

Mobile kilder       24481    28919  

Vegtrafikk*3       21059    25103  

Skip og fiske           262        335  

Andre mobile kilder         3161      3482 Inkl snøscooter 

SUM       59172    59363  

*1 Ikke seinere kommunevise tall 
*2 ikke inkludert binding i skog, ikke medtatt utslipp av  metan fra dyrka myr (se neste 
tabell) 
*3 all vegtrafikk 
Tabell. Spesifisert oversikt over utslipp  fra jordbruket i Balsfjord(etter Arne Grønlund, 
Bioforsk 2014). 

 Klimagasser, tonn CO2-ekvivaltneter, 1000 tonn 

Kilde CH4 N2O CO2 CH4 N2O CO2 SUM 

Husdyr fordøyelse 422   8,9   0  8,9 

Husdyrgjødsel   30      9  0,6  2,9  3,5 

Mineralgjødsel       5    1,6  1,6 

Biologisk n-fiksering       1    0,4  0,4 

Restavlinger       1    0,4  0,4 

Nedfall ammoniakk       1    0,3  0,3 

Avrenning       5    1,4  1,4 

Fossilt brennstoff      0,5  1709   0,2 1,7 1,9 

Dyrket myr*1       5  7475   1,6 7,5 9,1 

Dyrking av mineraljord       0    603      0    0,6 0,6 

SUM    453    28  9789   9,5 8,7 9,9 28,1*1 

*1 I oversikten er tatt med tall for utslipp fra dyrket myr på 9,1’ CO2-ekvivalenter som grovt 
sett forklarer forskjellen i forhold til tallene i tabellen for utslippene i Balsfjord kommune.  
 
04.2 Binding av CO2 i skogen i Balsfjord. 
Skognaturen representerer  a) et carbonlager  i form av stående m3-masse over og under 
jorda og b) en årlig endring: tilvkest.  Landskogtakseringa(Nibio) har gode tall for stående  
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m3-masse og årlig tilvekst m.m i skogen i Troms fylke. For kommunene foreligger ikke gode 
tall, men man kan med noe usikkerhet, splitte opp fylkestallene. Grovt sett utgjør skogen i 
Balsfjord 10% av skogen i Troms. Den stående m3-massen i Balsfjord utgjør godt 2 millioner 
m3 nyttbart virke. I tillegg kan legges til bortimot 100% for greiner, topp og rot. Dette gir en 
samlet biomasse på mer enn 3 millioner tonn. 
Den årlige  tilveksten kan settes til 60 000 m3  på det produktive skogarealet på 500’ daa. I 
tillegg kommet også noe tilvekst og binding på det uproduktive skogarealet(200’ daa.  
 
Den årlige carbonbindingen  i skog kan settes til: 
          45 000m3 bjørk a 1,8 tonn/m3                     =   81 000 tonn CO2 
            5 000m3 furu a 1,6 tonn/m3                       =     8 000 tonn CO2 
          10 000m3 gran a 1,5 tonn/m3                      =   15 000 tonn CO2 
SUM:60 000 m3                                                            104 000 tonn CO2  
 
I forhold til FNs klimapanels regneregler, skal det gjøres fradrag for årlig avvirket kvantum. I 
Balsfjord veksler dette mellom  3000 og 11 000m3. Dersom vi setter 5 000m3 som et grovt 
gjennomsnitt, gir dette  en årlig redusert carbonbinding på  8 000 tonn CO2. Det innebærer 
en netto binding på ca 95 000 tonn CO2.    
 
04.3 Klimaregnskap for gjennomsnittsgården i Balsfjord kommune 
I Balsfjord er ca 150 gårdsbruk i aktiv drift(mottar produksjonstilskott). Forenklet kan 
jordbrukets utslipp på  18 000 tonn fordeles på de 150 brukene. Man får da et utslipp på  
120 tonn CO2-ekvivalenter pr bruk pr år. Dette er før utslipp knytta til dyrka myr tas med. 
9000 tonn fordelt på alle eiendommene i kommunen(1000) gir 9 tonn pr eiendom.. Fordelt 
på alle bruk i drift(150), blir utslippet 60 tonn pr bruk. Det korrekte ligger nok  mellom disse. 
Dersom den årlige bindingen i skog fordeles på alle skogeiendommene, ca 1000, gir dette en 
gjennomsnittlig netto binding pr bruk på  95 tonn. Gårdsbrukene i drift har noe større 
skogareal enn gjenomsnittseiendommen. 
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1.Landbruk og klima 
1.1 Drivhuseffekten, Klimagasser 
«Livsgassen» CO2 som er sentral  i carbonkretsløpet, absorbere reflektert sollys og gi varme-
effekt; drivhuseffekt. Med økende mengder CO2 i atmosfæren,  øker temperaturen i 
atmosfæren og påvirker klimaet. Også andre gasser og stoffer har klimaeffekt, f.eks 
vanndamp. For jordbruket kommer  i tillegg  særlig metan, CH4, og lystgass, N2O som har  
langt større klimaeffekt enn CO2 henholdsvis > 21x respektive >300x. Metan avgis særlig ved 
fordøyelsen hos drøvtyggere og kan være lagret under torv og is. Lystgass frigis ved bruk av 
nitrogengjødsel.    
 
1.2 Fotosyntesen 
Jord- og skogbruk er produksjoner og næringer som bygger på fotosyntesen som 
fundamental prosess og forutsetning. Gjennom fotosyntesen bindes karbondioksyd, CO2 fra 
atmosfæren,  med vann, H2O , fra jordsmonnet, i de grønne plantedelene og  ved hjelp av 
sollys, til carbonforbindelser, biomasse.  Den kjemiske prosessen kan beskrives ved  
                    6 CO2 + 6 H2O (<) > C6H12O6(glukose/rørsukker) +6O2.  
Det enkle rørsukkeret  omdannes videre til mer kompleks fruktose og andre organiske 
forbindelser som bl.a. cellulose, hemicellulose og lignin  i trær. 
Ved fotosyntesen bindes solenergi.  Når organiske forbindelser(og petroleumsprodukter) 
forbrennes eller råtner, foregår den motsatte kjemiske prosessen som frigjør energi f.eks i 
motorer. 
Klimautfordringen kan kort beskrives som at lagret kull, olje og gass(opprinnelig plante- og 
dyrerester) under jordoverflata utvinnes og forbrennes. Dermed  tilføres  atmosfæren økte 
mengder CO2 i forhold til det naturlig CO2-kretsløpet. CO2 og de andre klimagassene  
«absorberer» innstrålt solenergi og bevirker en oppvarming av  atmosfæren og jordover-  
flata. Dette gir økt temperatur og påvirke klimaet på andre måter. Mer planter og skog gir 
økt fotosyntese som fjerner  CO2 fra atmosfæren. De fleste planter får  økt vekst med økte 
mengder CO2.   
 
1.3 Bioøkonomi 
Både energien som utnyttes ved forbrenning av petroleumsprodukter og produktene som 
produseres av petroleumsråstoffene, kan erstattes  av råstoff fra  fotosyntesen som 
plantemateriale  og trevirke. All produksjon og næring som bygger på fotosyntesen og 
plantemateriale fra denne som råstoff, også fiske og fiskeoppdrett, betegnes som 
bioøkonomi.  Betydningen av jord- og skogbruk i forhold til klima gjelder derfor både for 
primærproduksjonen og foredlingen(bioøkonomien) av  produktene. «Løsningen» av 
klimautfordringen vil i prinsippet kunne bestå i  å erstatte oljeøkonomien med 
bioøkonomien, «svarte karboner med grønne karboner». 
 

2.0.Jordbruk 
2.1 Planteproduksjonen  
Planteproduksjon bygger på fotosyntesen og er grunnlaget for  plante- og  skogvekst. 
Fotosyntesen fjerner  CO2 fra atmosfæren. Planteproduksjon er positivt for klimaet. 
 



 

 - 7 - 

 
 
2.2.Dyrking 
Dyrking klargjør areal for planteproduksjon og generelt for økt produksjon.  Til alle 
arealtyper før dyrking er det knyttet et naturlig lager av CO2 evt. også metan. Kultivering av 
areal vil føre til at noe naturlig bundne klimagasser slippes ut i atmosfæren. Dette gjelder 
særlig ved dyrking av myr og jord med stort innhold av  dødt plantemateriale.  Dyrking av 
myr bør derfor unngås. Det foregår nå så å si ikke dyrking av myr  i Balsfjord. En del dyrka 
mark i består av tidligere myr.  På disse arealene foregår fortsatt omdanning av torva som 
medfører  utslipp  av  CO2, delvis CH4  og N20. Dette utgjør totalt 9,1’ tonn pr år. Dette er ca 
1/3 av de samlede utslippene fra jordbruket i kommunen. Dersom dette fordeles på alle de 
opprinnelige 1000 gårdsbrukene,  utgjør det  9 tonn pr bruk. Fordelt på de 150 brukene i 
drift utgjør det  60 tonn pr bruk. Det er et stort tall.  En relativt stor andel av myrjord inngår i 
areal som er under avvikling som fulldyrka jord. Tallet vurderes derfor å være høyt. 
 
Ved dyrking av skogsmark, fjernes  treet med en del av røttene og det skjer en omrøring av 
jorda med lagra klimagass. Dersom trevirket brennes, frigjøres CO2 til lufta. Eldre bjørkeskog 
i Balsfjord  har, forenklet, en stående m3.-masse på ca  5 pr daa som binder  ca 8 tonn CO2 
med røttene.  Fjerning av skog innebærer også et tap av framtidig binding av CO2 i trevirket. 
Tapet avhenger av  bonitet, treslag og alder. I Balsfjord vil det stort sett dreie seg om 
lauvskog. Den årlige tilveksttapet kan settes til 0,1 m3/daa  som utgjør ca.0,18 tonn CO2.  
Det skjer også en reduksjon av carbonbindingen i jordsmonnet. Den er likevel langt lavere 
enn bindingen «på overflata».   Ved dyrking av areal med barskog, er CO2-tapene langt 
større. 
 
Dyrking og planteproduksjon har også betydning for albedoen,  dvs evnen overflata har til å 
reflektere sollys. Absorbert sollys medfører oppvarming. Et jordstykke dekt av snø vil 
reflektere  bortimot all innstrålt sollys. Et areal dekt av vegetasjon vil absorbere en del av 
sollyset og gi noe oppvarming. Generelt er det  liten innstråling av sollys i Nord-Norge pga 
mørketid og lav solvinkel om sommeren.  
 
2.3 Jordkultur med gjødselhandtering 
Ved gjødsling med kunstgjødsel og handtering av naturgjødsel, tapes en del gasser til 
atmosfæren som klimagasser. Ved bruk av naturgjødsel frigjøres  både metan og 
karbondioksyd. Ved bruk av kunstgjødsel, tapes en del lystgass, N2O. Tapet  kan begrenses 
med god agronomi, dvs effektiv gjødselbruk og rask nedmolding.  
 
2.4 Carbonlagring i jordsmonn. 
I de fleste naturlige og dyrka jordtyper skjer en lagring av carbon over tid. Dette kan blir 
brutt og redusert av dyrkingsprosessen, men vil fortsette når arealet produserer biomasse 
igjen. Lagrene av carbon i jordsmonnet for både jord og skog, er  betydelig høyere enn 
biomassen over jordoverflata fordi det har bygd seg opp over lang tid. Den årlige økningen 
er likevel langt lavere enn på overflata. Biomassen i jordbruket blir høstet. 
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2.5 Kunstig økning av karboninnholdet i dyrka jord.  
Kunstig tilførsel av trekull til jordsmonnet vil både ha en positiv klimaeffekt og  
gjødslingseffekt. Dette er et tiltak som blir diskutert men som foreløpig ikke er gjennomført i 
særlig grad i praksis bl.a.på grunn av økonomien.  

 
2.6  Husdyrhold 
Husdyrholdet utnytter gras og annet plantemateriale. I og med at graset ellers ville  visne og 
råtne opp, gir utnyttingen av graset  ingen direkte klimaeffekt. Det er fordøyinga   av foret 
særlig i magen til drøvtyggerne, som fører til utslipp særlig av metan.  
Storfe 
Storfe er drøvtyggere med fordøyelse som frigir metan.  
 Småfe. 
er drøvtyggere med fordøyelse som avgir metan. Men forbruket av for pr dyr er langt lavere 
enn for storfe. 
Svin  
er ikke drøvtyggere.  Fordøyelsen av gir  derfor mindre mengder klimagasser enn fe. 
Hest 
er ikke drøvtygger. Fordøyelsen produserer små mengder med metan pr dyr. 
 Høns 
er ikke drøvtyggere og produserer små mengder metan pr dyr. 

 
2.7 Utmarksbeiting 
Utmarksbeiting utnytter den naturlige planteproduksjonen i utmark og er klimanøytral . Men 
dyrenes fordøyelse gir utslipp av klimagasser.  Evt. gjødsling av  utmarksbeite øker  
planteproduksjonen men medfører utslipp av lystgass ved bruk av kunstgjødsel, og CO2 og 
metan  ved bruk av naturgjødsel. 
Utmarksbeite påvirker også albedo og mengden av skog/kratt. Redusert utmarksbeite har på 
landsbasis ført til en omfattende gjenskoging som  gir økt binding av carbon i trevirke og 
jordsmonn. Beiting fører til at særlig mengden  busker, delvis også lavere vegetasjon, 
reduseres.  Dette gir økt albedo med økt refleksjon av innstråling. Samtidig fører beitinga til 
noe redusert carbonbinding i jordsmonnet. Hovedeffekten  av utmarksbeitet i forhold til 
klima, er knytta til  fordøyelsesprosessene og utslipp av andre klimagasser enn CO2. 
 
Bruk av kraftfor basert på importerte råvarer f.eks soya medfører høyere klimabelastning 
enn bruk av  egetprodusert for og beite. I dette ligger forutsetninger som kan variere.  
 
2.8 Transport 
og maskinarbeide  medfører utslipp av klimagasser.  Overgang til bruk av klimanøytralt 
biodrivstoff, minsker klimaeffekten. Biodrivstoff kan produseres  av møkk, planteavfall eller 
skogsvirke. Stor andel med leiejord medfører økt transportbehov.   
Biogass. Økt mengde leiejord og transport har medført overskudd av naturgjødsel særlig på 
store kubruk som mange kan ha problemer med å bli kvitt. Dette kunne ha vært utnyttet  
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sammen med slam, matavfall til produksjon av biogass som er velegnet drivstoff for f.eks 
busser. Kommersiell produksjon av biogass f.eks på Stormoen bør utredes. 
 
2.9 «Gjennomsnittsgården» i Balsfjord(som ikke eksisterer men som gir et inntrykk av 
bruksstørrelsen.) 
Av de vel 1000 opprinnelige landbrukseiendommene med husdyr i 1945, er i dag ca 150 i 
drift(produksjonstilskott). Arealet med fulldyrka jord er ca 400000 daa. Dette gir et 
gjennomsnitt pr gårdsbruk på 266 daa. 
Antallet storfe er 2900 hvorav 1088 melkekyr og 86 ammekyr. Delt på 150 gir dette et 
gjennomsnitt på  19 hvorav  7 melkekyr. 

Antallet sau er   5675(vinterfora) som gir et gjennomsnitt på  38. Antallet lam kan settes til 
det dobbelte(av begge). Totaltallet melkegeiter er 1689 + ikke melkegeiter på 718. Dette gir 
en gjenomsnitt på  11 og 5. Antallet hester er i underkant av 200 som gir et gjennomsnitt på 
1 hest pr bruk(!). Antallet andre dyr er ca 1000. 
  
 
2.10  Karbonregnskap for gjennomsnittsgården 
          Dyrking fastmark(skog):   1 daa  a 9 tonn CO2/daa   =                                     9  tonn*1        
          Myr:                                      9000 tonn CO2/150 bruk   =                                 60  tonn*2 
          Kyr fordøyelse:                    19  dyr  a  0,144 tonn CO2/dyr =                            2,736.tonn  
          Kyr, møkk:                             19  dyr  a  0,018 tonn CO2/dyr =                           0,342 tonn 
          Ammekyr, fordøyelse:        0,6 dyr  a   0,122 tonn CO2/dyr=                           0,0732.tonn 
          Ammekyr, møkk:                 0,6 dyr a   0.0074 tonn CO2/dyr =                         0,00444.tonn                       
          Småfe, voksne:                    55  dyr a   0,017 tonn CO2/dyr =                            0.935  tonn 
          Småfe, møkk:                       55 dyr a  0,0002 tonn CO2/dyr=                             0.011  tonn     
          Lam/kje, fordøyelse:          100 dyr a  0,0054 tonn CO2/dyr=                            0,54  tonn 
          Hest:                                      1 dyr a 0,03 tonn CO2/dyr   =                                  0,03  tonn   
          Gris, fordøyelse                    7  dyr  a  0,015 tonn CO2/dyr  =                             0,105  tonn         
          Gris, møkk:                            7  dyr a  0,007 tonn CO2/dyr=                                0.049  tonn   
          Kunstgjødsel:                        2,67 tonn  N a 6 tonnCO2/tonn N =                    16,02 tonn*3 
          Transport/kjøring:               750l a 3,2 tonnCO2/1000l     =                                2,4  tonn               
 SUM jordbruk                                                                                                                   92,246tonn*4                   
.   *1 Forutsetter samlet dyrking av 150 daa pr år i Balsfjord. 
    *2 Samlet utslipp fra dyrket myr fordelt på 150 aktive bruk 
    *3 50% for høyt i forhold til de samlede utslippene i kommunen 
    *4 Utgjør samlet ca 50% av utslippene fra jordbruket                 
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3.0 Skogbruk 
3.1 Tilvekst og carbonbinding 
Trærnes vekst  binder CO2, jo bedre vekst, desto større binding. Tilveksten og carbon-
bindingen er avhengig av  treslag, tetthet, alder og markas produksjonsevne. Skogbruket har 
svært gode tilvekstfunksjoner for ulike treslag og over tid. Tilvekst og carbonbinding kan 
derfor beregnes ganske eksakt. På en snauflate- hkl I - er det så og si ingen binding av 
carbon. Treet vokser i starten sakte og binder lite CO2. Veksten øker sterkt i ungdomsfasen 
etter ca 20 år. Den årlige tilveksten øker inntil middeltilvekstens kulminasjon . Da begynner 
tilveksten å avta men samlet volumet  øker fortsatt. Etter hvert  avtar tilveksten til  man 
kommer til et balansepunkt hvor tilvekst og nedbryting er like store. Dette gjelder urskog og  
tropisk regnskog. Gammelskog av lauv, særlig older, men også mye bjørk i Troms har gått og 
går over i en tilstand hvor nedfall og  forråtnelse er større enn tilveksten. Bestandet kan 
bryte sammen til det står bare noen enkelttrær igjen. Mesteparten av trevirket og 
biomassen har da råtnet opp og blitt omdannet til CO2 til atmosfæren. 
Skogdød og nedbryting  kan forsterkes ved lauvmakkangrep. Skogen på arealet kan bli sterkt 
redusert inntil det kommer opp ny foryngelse. Hovedpoenget er å utnytte fotosyntesen 
maksimalt. Samtidig bør lagrene av carbon i stående skog og i jordsmonnet totalt sett ikke 
reduseres.  
 
3.2.Carbonbinding og lagring i skogsjord 
Mengden av carbon i jordsmonnet bygger seg opp og har bygget seg og over tid(siden siste 
istid).  Mengden av carbon i skogsjord er generelt betydelig større enn mengdene i  trevirke 
på overflata. Den årlige tilveksten  er langt lavere i jordsmonnet. 
Carbonet i skogsjorda «har kommet dit»  på 4 hovedmåter. 

1 Ved vekst av trærnes og plantenes røtter. Når trær dør, tar det lang tid før røttene er  
råtnet bort. 

2 Ved strøfall m.v. på overflata. Trær feller blad /nåler til overflata. Det meste råtner og 
går opp i CO2. Sure forhold og lav temperaturer gjør at en del omdannes svært sakte 
og lagres i jordsmonnet.  

3 I vannmetta og sur jord som myr medfører dårlig omdanning og lagring av torv og   
og råhumus. 

4 Ved Mycorrhiza, dvs  soppvekst i symbiose med trær. Sopp har ikke evne til 
fotosyntese men må hente organiske næring fra levende trær og planter eller. Til 
gjengjeld tilfører sopphyfene vann og mineralnæring til plantenes og trærnes røtter. 
Desto større plante- og trevekst, desto mer sopp og karbonlagring i jordsmonnet. 
 

Når tærne hogges, fjernes trevirket og carbonlagret og det reduserer mycorrhizaveksten. 
Hogst medføre økt strøfall og tilførsel av greiner, topper og døde røtter. Det er også knyttet 
noe mycorrhiza mv. til planter og busker, men den organiske produksjonen og 
carbonlagringa er langt lavere. 
.  

3.3 Albedo.Lauv- og strøfallet samt døende trær  og røtter tilfører carbon til 

skogsjorda. Det har med  alderen på skogen, treslag og tetthet m.fl. Skogsjorda 

under rimelig tett, eldre granskog kan inneholde  20 tonn pr daa, mens under et 

glissen bestand av av gammel bjørk kan inneholdet være 5 tonn carbon pr daa. 

Bindingen på en gjennomsnitts skogeiendom kan derfor grovt stipuleres til 3400 

tonn dvs  omtrent like mye som| i trevirket. Ved hogst frigjøres carbon fra 
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jordsmonnet mens bindingen reduseres . Bindingen er liten i foryngelse, er stor i 

produksjonsskog  og kan bli liten eller negativ i gammelsskog. 

 

Skog og vegetasjon har flere effekter på  jordas varme-balanse(drivhuseffekten). Mengden 

skog og vegetasjon påvirke refleksjonen av innstrålt sollys(albedoen). Et areal uten vegetasjon  

vil generelt ha høy refleksjonsevne for solstråling(høy albedo), et areal med mye 

vegetasjon(tett skog) vil fange inn mye av innstrålingen(lav albedo) som gir oppvarming.  Et 

snødekke vil forsterke refleksjonen(høyne albedoen). Ei hogstflate eller ei eng med kort gras 

dekket med snø, har meget høy albedo. Lauvskog har generelt høyere albedo enn barskog. 

Albedoen varierer med treslag, alder og tetthet på skogens osv. Det foreligger få systematiske 

registreringer av dette. 

Innstrålinga av sollys veksler med solhøyden(daglengden). I Nord-Norge veksler døgnet fra 

mørketid uten sol, til midnattsol med innstråling hele døgnet. Solhøyden og innstrålingen er 

likevel generelt lav.Til tross for perioden med midnattsol, vil mengden innstrålt sollys være 

lavere enn  på sørligere breddegrader. 

 

3.4 Den «gjennomsnittlige skogeiendommen» i Balsfjord(som ikke eksisterer men som gir 

et bilde av skogressursene pr eiendom i Balsfjord.). 

Det er ca 1000 skogeiendommer i Balsfjord kommune. Gjennomsnittseiendommen omfatter 

Omfatter totalt nær ca 7600 daa skogkledd areal hvorav cal 54050 daa er produktivte. Inntil  

400 daa er drivbart betinget av en rimelig utbygging av skogsveger. 

.Det produktive arealet fordeler seg med over 80% lauv(bjørke-)skog, 8 % er naturlig 

furuskog hovedsakelig i de indre delene av kommunen, og 45 daa 9%  av plantefelt, 

hovedsaklig med gran. , og ca 35 daa naturlig furskog. Restgen er lauvskog dominert av bjørk.  

Mye av bjørkeskogen ereerbestår av hogstmoden bjørk med en lav m3-masse, ca 5m3 pr daa.  

Pga Gjentakende sammenhengende lauvmakkangrep i perioden 2005-2015 har gitt mye over 

flere år, er det nå i den høyereliggende skogen sværtdød og skadddøende skog i høytliggende 

områder. Mye av olderskogen ”gikk opp” som CO2 i atmosfæreni luft” under ”olderdøden” 

på 90-tallet. 

På det  

produktive arealet på gjennomsnittseiendommen står grovttotalt ca 15002000m3 lauv(bjørk) 

og med en tilvekst på ca 40m3 nyttbart lauvtrevirke.totalt 65 Stående m3-masse og tilvekst i 

naturlig furuskogTilvekst og m3-masse utgjøri 250m3 respektive 5m3. Svært mye av 

furuskogen i Balsfjord er fra 1947(fantastisk frøår)!. Det betyr at den er hogstmoden ca 2040-

2050. 

I plantefelt  plantefelteneståranslås til(gjennomsnitt 300)  ca 10m3 med gran med en tilvekst 

på 10m3. Tilvekst og m3-masse er sterkt økende fordi skogen er i en svært veksterlig fase.og  

675m3. Ggranplante-feltene er i gjennomsnitt 60-tallet var tiåret med mest planting. Mye av 

plantefeltene vil  være hogstmodne omkring 2040  En del eldre «fredskogfelt» fra 

mellomkrigstida er allerede hogstmodne. Det er  mulig å ta ut skurvirke av både furu og gran i 

plantefelt etter vel 50 år(topptynning)..  

Det årlige uttaket pr gjennomsnittseiendom er ca 3-10m3 bjørk og minimalt med furu og gran.  

 ca 45 år og børskal stå like lenge fram til slutthogst. Både tilvekst og m3-masse er sterkt 

økende. M3-masse og tilvekst i  furuskogen er ganske stabil og anslås til  7m3 og  350m3. 

Furuskogen er i gjennomsnitt ca 50 år gammel og bør stå ytterligere 50 år. Mye av furuskogen 

har liten tetthet – som kan økes. Lauvskogen utgjør vel 80% av skogarealet men en anslått 

samlet  på ca 1000 og en årlig  på ca 40 m3. 

3.5  
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Carbonbinding i dagens skog. 

Mengden bundet  carbon pr m3. .virke kan settes til: 

                  Bjørk: 0,91 tonn CO2co2 pr m3, 

                  Furu:   0,8 tonn CO2co2 pr m3, 

                  Gran:   0,7 tonn CO2 pr m3. 

Med rot, greiner og topp, kan tallene fordobles(i i forhold til volum nyttbart stammevirke som 

virkesangivelser målingeri av skog normalt refererer seg til). 

Den stående m3-massen på gjennomsnittseiendommen binder følgende mengderr CO2co2: 

         1500 m3 bjørk a 0,9 tonn CO2m3x2 =            2700 tonn CO2 

           350m3  furu furu a 0,8x 2 a  tonn CO2co2/m3x2 =               560 tonn CO2co2 

           250675m3 gran a 0,7 tonn CO2/m3x x 2= a 0,7 tonn co2/m3  =               350 t 945 tonn 

CO2co2 

S     1000 m3 bjørk x 2 x 1 tonn co2/m3 =            2000 tonn co2 

     Sum: 21000m3 binder                                                 3610 tonn CO2500 tonn co2                                

 

Den årlige tilveksten binder: 

         40m3 bjørk a 0,9tonn CO2/m3 x2     =                 72 tonn  CO2 

            5 7 m3 furu a x 2 a 0,8 tonn CO2co2/m3x2      =                    811.2  tonn  CO2co2 

         1010 m3 gran a 0,7tonn CO2/m3x 2 a 0,7 tonn co2/m3     =                   14 14   tonn  

CO2 co2 

     50m3 bjørk x 2 a 1 tonn co2/m3      =              100  tonn  co2 

  Sum   5567m3  binder                                                        94125 tonn  CO2 

 

3.6 utslipp fra bilkjøring, kan han gjøre det ved å plante eller få opp skog på et svært 

begrenset areal. 

En gjennomsnittlig årlig kjørelengde på 15000 km og med et utslipp på 150g COo2 pr 

km, gir et årlig utslipp på  2,25 tonn. 

Dette kan bindes opp i  2,2 m3 bjørkevirke eller 1,75m3 granvirke. – som er  1 års 

middeltilvekst i ca 20 daa bjørkeskog eller 2 daa granplantefelt. 

 

DRIV SKOGEN AKTIVT! 

Gammel råtnende skog avgir CO2. Hovedprinsippet for skogbruket i Norge har vært å 

bygge opp skogressursene gjennom aktiv skogkultur og skjøtsel. Det står i gjennomsnitt 

en høyere m3-mase pr daa på eiendommer som er godt skjøttet, enn de som ikke 

utnyttes og skjøttes. En aktiv skogbruker er en meget meget god klimaarbeider. Det 

aller viktigste er å sikre gjenvekst og foryngelse, aller best med planting. 

 

    

 

 
 

Avvirkning og naturlig tap. 

Ved avvirkning/hogst, stopper carbonbindingen og det fjernes biomasse(CO2) fra arealet. I 

henhold til Kyotoprotokollen, foretas det en fratrekk i nasjonale klimaregnskapet for den 

CO2-mengde som fjernes ved avvirkningen.  Pr i dag ligger avvirkningen i Balsfjord på 

mellom 3 og 10’m3, Det utgjør mellom 5 og 17% av tilveksten.  
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Mengden av død skog er bortimot 10% i forhold til den levende. I Troms og Balsfjord er store 

tap i den høyereliggende bjørkeskogen pga sammenhengende lauvmakkangrep i perioden 

2004-2015.  

 

3.7 co2 

 
 

AnnenMark vegetasjonen 

binder også en del carbon avhengig av mengden vegetasjon. Generelt er størst produksjon på 

de mest frodige markene(høystaude, storbregne) og minst på lavmarkene. En del år etter 

hogst, erfares grasveksten å være nesten like stor som på innmark.  Som et grovt gjennomsnitt 

inneholder markvegetasjonen ca 200 g /daa, dvs svært lite i forhold til trær og skogsjord. 

Forskjellen mellom trær og annen vegetasjon er at trærne akkumulerer(lagrer) den årlige 

karbonbinding i stammer og røtter. Gras og urter visner og råtner hvert år. 

 

 

I tallene inngår ikke binding i skogsjord og myr som er ennå høyere for binding i eks masse.. 

 
Samfunnsverdien av CO2-bindingen. 

Klimakvoter omsettes i dag til en pris på 60150 kr pr tonn co2. Regjeringen operere i 

nstatsbudsjettet for 2013 med en pris på 200 kr pr tonn.Det er forventet at prsien vil stige 

opp til 500 kr prf tonn. I Klimakur-utredningen(ogf.eks ”månelandingen”) opereres  med 

kostnaderander på godt over 1000 kr pr tonn COco2!. 

Samfunnsverdien av carbonbindingengnen i den stående skogen og jordsmonn  på en 

skogeiendom utgjør: 

 6900 tonn a kr 200=  1 380 000 kr. Verdien av den årlige tilveksten i trevirke utgjør:  og den 

årlige tilveksten utgjør: 

      3500 tonn a kr 150=  525’ kr respektive:  125 tonn a kr 200150  = kr 25 00018’750.  

Dette burde skogeieren og skogbruket fåfår kompensasjon for(som Brasil og Indonesia får av 

Norge)! 

 

3.8 Økt carbonbinding i skog. bindingen av COco2 på gjennomsnittseiendommen 

betydeligformidablet.  

 

Dersom skogeieren ønsker å binde sine COco2  

På  alle skogeiendommer i Balsfjord er det mulig å øke karbonbindingen gjennom aktiv 

skogkultur og skogskjøtsel. En del skogbrukstiltak som hogst, vil umiddelbart gi redusert 

binding. Men skogbruk er ei svært langsiktig næring  og virksomhet hvor effektene må 

vurderes over tid. 

 

3.9.Lauv 

Det aller meste av skogen i Balsfjord( bortimot 60-80% av skogarealet) vil være lauvskog i all 

framtid. Totalt er derfor mest å hente ved en aktiv skjøtsel av lauvskogen. Basis-tilstanden er i 

dag en gammel og glissen bjørkeskog med liten m3-masse, 5m3/daa, og lav tilvekst, 

0,1m3/daa,år.  Gammelskog med liten tetthet og tilvekst bør avvirkes for å få opp ny og mer 

veksterlig skog. Viktigst er å få opp en god/tett foryngelse raskest mulig etter hogst. 

Markberedning er et effektivt tiltak. Lauvskog kan forynges godt med stubbe- og/eller rot-

skudd(osp). En naturlig frøforynget bjørkeskog, vil ha stor tetthet. I sein ungdomsfase starter 

en naturlig tynning. Det gir til slutt en utglisnet gammelskog med liten tetthet. Ved aktiv 
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skjøtsel vil man oppnå en større m3-masse i gammelskogen og bedre økonomi ved 

sluttavvirkningen. Det «verste» (som ofte gjøres) er plukkhogst («tynning») av gammelskog 

som utglisner skogen og reduserer både tilvekst, stående m3-masse og carbonbinding på 

arealet..Et bjørkebestand  bør ved 70 års alder inneholde ca 10 m3 nyttbar virke pr daa 

sammenlignet med  ca 5m3 i naturlig gammelskog.  

  

3.10 Furu. 

I Balsfjord var mer furuskog i tidligere tider. Furuskogen finner en på de svakeste markene 
dit den er «fortrengt» av  lauvskogen(bjørka). Arealene med naturlig furuskog kan fortettes 

ved planting i kombinasjon med uttak av bjørk.. Det kan gi 5-15 m3 pr daa ekstra(50 år>. 
Furuplantefelt kan forenklet sammenlignes med granplantefelt. 
Det bør være svært aktuelt å treslagsskifte(«restaurere») en del mark fra bjørk til furu. Det har 

vi mange svært gode eksempler på i Balsfjord. Dette gjelder svake til middels gode 

bjørkemarker. Det vil gi en biomassevinst på 15-25m3/daa etter 90 år samt også en stor 

økonomisk gevinst. 

 
 

 

3.11 Gran  

Planting av gran på snaumark og treslagskifte fra bjørk til gran generelt på gode boniteter, vil 

gi en meget stor økning i produksjon av biomasse og stor carbonbinding. Gran på bonitet 

G40= 14, gir etter 90 år en stående m3-masse på godt 40 sammenlignet med 5m3 i 

bjørkeskogen. Ved planting av gran under en skjerm av bjørk, starter den økte 

produksjonen/carbonbindingen umiddelbart.  

 
3.12 Balansekvantum. Aktivt skogbruk 
Aktivtt skogbruk er basert på balansekvantumsprinsippet, dvs at uttak ikke skal være større 
en tilveksten over tid. På den måten kompenseres et uttak av tilveksten i øvrige bestand. 
Ved aktiv skogkultur oppnås større produksjon i  det nye bestandet. Generelt kan man regne 
med at det tar 25 år til m3-massen er den samme som i det bestandet ble hogd. Dette 
gjelder alle treslagene i forhold til bjørk i det gamle. Dette forklarer mye at den økte m3-
massen i skogen i Norge, Troms og Balsfjord. Generelt  er det større  m3-masse og 
carbonbinding i en aktivt drevet skog enn en som ikke er skjøttet. 
 
3.13 Anvendelse 
Anvendelse av virke til skur, sponplater  andre bygningsformål eller papir, gir  forlenget 
lagring av carbonet.  Ved anvendelse i varmesentral, går virket  direkte til forbrenning.  
Anvendelse av skogsvirke til biobrensel og bioenergi vil  erstatte(substituere) bruken av 
mineraloljer og er derfor klimanøytralt. 
 
4.1 Samordnet vurdering for et gårdsbruk 
For gårdbrukeren og samfunnet bør er det  lønnsomt å gjennomføre de mest 
kostnadseffektive tiltakene først. Jord- og skogbruk stiller i utgangspunktet ganske ulikt i og 
med at  husdyrbruk vil måtte medføre utslipp. . Skogen  binder karbon fra lufta. Generelt vil 
det være enkelt og svært kostnadseffektivt å øke karbonbindingen i skogen    
 
4.2.Privat 
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Gårdbrukeren eller skogeierens private forbruk  utgjør en viktig del av det samlede 
klimaregnskapet for eiendommen. Det er særlig transport både i form av bilkjøring og  i form 
av flyreiser som drar tungt. Det er også knyttet  klimaeffekter til anskaffelse av driftsutstyr 
og kjøp av ulike produkter, ofte importerte. Klimaeffekten av dette belastes generelt  
produsentlandet(f.eks Kina) og inngår normalt ikke i Norges klimaavtrykk.  
Både prinsippielt og fordi slike beregninger er kompliserte, tas de ikke med her. Det finnes 
Klimakalkulatorer hvor man kan beregne de private klimautslippene.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
5 KLIMAKALKULATOR FOR GÅRDSBRUK(i Balsfjord)(CO2-

ekvivaletner) 

  

        

Jordbruk            Sett inn        

Dyrking  1 daa 1,8 tonn/daa 1,8 tonn 

Dyrka myr 10 daa 2 tonn/daa/år 20 tonn 

N-handtering 10 tonn 6 tonn/tonnN 60 tonn 
        

Husdyrhold       

Melkeku, fordøyelse 25 dyr 0,144 tonn/dyr 3,6 tonn 

Melkeku, møkk 25 dyr 0,018 tonn/dyr 0,45 tonn 

Ammeku, fordøyelse 10 dyr 0,122 tonn/dyr 1,22 tonn 

Ammeku,møkk 10 dyr 0,0074 tonn/dyr 0,074 tonn 

Sau, fordøyelse 100 dyr 0,017 tonn/dyr 1,7 tonn 

Sau, møkk 100 dyr 0,0002 tonn/dyr 0,02 tonn 

Lam/kje, fordøyelse 200 dyr 0,0054 tonn/dyr 1,08 tonn 

Geit  100 dyr 0,02 tonn/dyr 2 tonn 

Geit,møkk 100 dyr 0,0003 tonn/dyr 0,03 tonn 

Hest  1 dyr 0.03 tonn/dyr 0,03   

Gris, fordøyelse 10 dyr 0,015 tonn/dyr 0,15 tonn 

Gris, møkk 10 dyr 0,007 tonn/dyr 0,07 tonn 

Transport 500 maskintimer 0,01 tonn/m.t 5 tonn 

Sum jordbruk         97,224tonn  

        

Skogbruk        

Skog Hkl I 40 daa 0 tonn/daa 0 tonn 
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Bjørk Hkl II 50 daa 0,1 tonn/daa -5 tonn 

Bjørk Hkl III-IV 100 daa 0,3 tonn/daa -30 tonn 

Bjørk Hkl V 200 daa 0,1 tonn/daa -20 tonn 

Gran, furu. Hkl II 10 daa 0,05 tonn/daa -0,5 tonn 

Gran Hkl III-V 40 daa 1,4 tonn/daa -56 tonn 

Furu III-IV 45 daa 0,7 tonn/daa -31,5 tonn 

Furu Hkl V 10 daa 0,3 tonn/daa -3 tonn 

Hogst siste år 5 m3     1,4  tonn/m3 +7  tonn 

Sum skogbruk 500 daa   -139 tonn(binding
) 

SUM jord og skog     -41,776 tonn 

        

Privat bil  15000 km 135 g CO2/km 2,025  

Gran Canari-tur 4 personer 720 l person 2,84  

        

        

        

 
 
 
 


