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Bakgrunn:

IPCC anbefalinger og Meld.St.nr 21 2011-2012, Norsk klimapolitikk:

Fokus i Norge: Iverksette tiltak med treplanting og treslagsskifte for å 

1. Øke årlig opptak av CO2 i skog

2. Øke langtidslagringen av C i skog
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FORMÅL BalanC:

Undersøke de totale effektene av å erstatte stedegen bjørkeskog med 
rasktvoksende norsk gran med forventet større potensial til å binde karbon, 
gjennom å kvantifisere :

- endringer i  karbonlageret i trær, død ved, bunnvegetasjon, jord 
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- endringer i prosesser som påvirker lagring og tap av karbon
• nedbrytning av organisk materiale i jorda, 
• mikrobiell funksjonsdiversitet
• jordkvalitet, jordkjemi

- effekten av treplanting på refleksjon av sollys - albedo
- substitusjonseffekter for treprodukter (LCA)

Forskningsrådsprosjektet: Virkninger av økt granplanting på 
karbonbalansen i skog på Vestlandet, BalanC (NFR 2016-2021)



FORSØKSFELT Fire lokaliteter på Vestlandet

Parallelle bestand av naturlig bjørkeskog og plantet gran

knyttet til eiendomsgrense – alle andre faktorer like

Foto: O.Janne Kjønaas Foto: O.Janne Kjønaas
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StrandaØrsta

Jølster IJølster II

ALDER: 70-121 år 45-60 år
Bonitet: B11 G20-26
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KARBONLAGRE I LEVENDE BIOMASSE I TRÆR:

Kjønaas et al., 2021

C akkumulering i levende biomasse over 45-60 år 

Netto C fangst inklusiv karbongjeld fra hogst 

C 

akkumulering 

levende 

biomasse

Netto C fangst 

i levende 

biomasse

Mg ha
-1 Mg ha

-1

Jølster I 132 63

Ørsta 142 89

Jølstar II 111 45

Stranda 32 -73

Gjennomsnitt 104 31

Miljødirektoratet 2013 138-187



C FANGST PÅ BESTANDSNIVÅ:
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Netto C balanse som følge av treslagsskifte inkluderer 
effekter av albedo og substitusjonseffekter. 
Beregning av samlet effekt pågår. Kjønaas et al., 2021

• > 0 = netto C akkumulering; < 0 = netto tap av C 
som følge av treslagsskifte 

• Potensialet for økt C akkumuleringen er 
hovedsakelig knyttet til trærnes biomasse. 

• Økt rotasjonslengde ut over dagens 45 – 60 år 
viktig

• Stor variasjon mellom lokaliteter
(fra et årlig tap på 1.5 Mg C ha-1 år-1 til en årlig 
akkumulering  1.6 Mg C ha-1 år-1) 

• Levende biomasse i det opprinnelige 
bjørkebestandet er sentralt



JORDKARBON
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Ingen signifikant endring i total-lageret
Usikkert i hvilken grad treslag påvirker mengden C eller kun 

fordeling av C  i jorda (Vesterdal et al 2013)

Endret fordeling av C i profilet:
Bartrær akkumulerer mer C i humussjiktet (LFH), mens 

lauvtrær tenderer til å lagrer mer C i mineraljorda. 
(Mayer et al 2020)

Kjønaas et al., 2021



Granplanting kan redusere langtidslagringen av C i skogsjord

21.06.2021Webinar om skogbruk, artsmangfold og karbon 02.06.21 8

Signifikant negativ sammenheng mellom 
karbonlager i levende biomasse og 
mineraljorda i granbestandene

Kjønaas m fl., 2021 Hansen m.fl , Under utarbeidelse

Ulike nedbrytningshastighet i humus og mineraljordsjikt:

Høyere nedbrytningsrate i organisk sjikt i jorda under bjørk enn gran

LFH sjikt                                            mineral jord (5-15 cm)

Lavere nedbrytningsrate i mineraljorda relativt til humussjiktet



MIKROBIELL DIVERSITET

Funksjonelle grupper - sopp
Organisk sjikt og 3 mineraljordsjikt:
Artsrikdom og tallrikhet påvirkes av treslagsskifte

Ectomycorrhiza
(sopp som lever i  

symbiose med
planterøtter)

Saprotrofer
(nedbrytersopper
– lever på dødt
organisk materiale)
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BUNN VEGETASJON
Dekningsgrad og biomasse påvirkes av treslagsskifte

Plantegrupper: 
Vedaktige planter;     Gress, urter, bregner;         Moser

Mundra m.fl , Under utarbeidelse Kjønaas et al., 2021

LFH       M1        M2         M3 LFH       M1        M2         M3



TRESLAGSSKIFTE UNDER ENDRET KLIMA?

– Stormskader/vindfelling, høst og vinter G>B

• Lauvfelling, rotdybde (Puhe, 2003; Hansson et al., 2011; Dawud et al., 2016)

– Skogbrann G>B

• Tykkelse av humussjiktet >4-6 cm (Rogers et al 2015)

• Grunnere rotsystem – redusert overlevelse for trærne

– Tørkestress G>B (rotdybde) 

– Biotiske skader

• Råtesopp, insekter, etc?
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Klimakur 2030: Klimatilpasningstiltak for å redusere fremtidige utslipp fremfor å øke selve 
opptaket: Forebygging av stormskader, skogbrann, råte og insektskader (Søgaard et  al  2020)

Foto: Anders Møyner Eid Hohle.

SKIFTE TIL HVA, HVOR ?


