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ao,  

Biokull: Effekter for planteproduksjon 

Biokull – gammel kunnskap for nye utfordringer

1-5% 5-45% <35%

….av mold innhold i forskjellige økosystemer stemmer fra biokull

Kilder: C.Czimczik and C. Masiello, 2007. Controls on black carbon storage in soils . Global biogeochemical cycles, Vol. 21, GB3005
Mao, et al. 2012. Abundant and Stable Char Residues in Soils: Implications for Soil Fertility and Carbon Sequestration. Environmental Science and Technology 46: 9571–76.
Ohlson et al. 2009. “The Charcoal Carbon Pool in Boreal Forest Soils.” Nature 2 (September). Nature Publishing Group: 1–4. 

Boreal skog Temperert 
landbruksjord

Terra preta
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Definisjoner

• Fokus på bærekraft i produksjonsledd
- lavutslipp teknologi
- bærekraftig bruk av biomasse
- med mål om netto CO2 reduksjon

• Reaktor temperaturene må være tilstrekkelig 
for å få til tilstrekkelig forkulling som skaper biokull
Som vil varer lenge i jord med lav nedbrytningshastighet

Bioenergi

Biokull

Pyrolyse (>400°C)

Kornavrens

Høns- og hestemøkk

treflis

halm

Kondensbar
Gasser 
(treeddik,
bioolje, tjære)

Brennbar
gasser
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Biokull har
mange fordeler

Bilde: Adam O’Toole

 stabilt karbon >100 år 

 uavhengig av fremtidig gårdsdrift, 

 lett å bokføre (trengs ikke jordprøver til C lagring 
verifisering) 

 kreves ikke store mengder N og P 
 Forkullingsprosess produseres nyttbar biovarme

 Kan hjelpe med resirkulering av næringsstoffer

 Ofte reduseres N2O utslipp 

 Potensielt verdiskapning for bønder og selskaper
 C-tilskudd og nye gjødsel produkter

 C-tilskudd pilot prosjekt er i gang i Trøndelag 
2021-2023 ledet av fylkesagronom, med NLR og 
landbruksskoler med….

Et vanlig
spørsmål … 

Hvorfor er den nesten ikke
brukt i landbruket da?
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Det trengs tre ting for biokull til å skje i stor skalla

Penger til bønder Et godt produkt Anlegg til biokullprokusjon

Penger til bønder

Karbonbinding Gårdsdrift / Agronomi

Sparer på gjødsling Øker avlingerFår tilskudd Seller karbonkreditt  
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Jordbiologi

Jordkjemi

Jordfysikk

Biokull hjelper i vannsjuk jord

Meta analyse av jordfyskise effekter   
Omondi et al Geoderma 274 (2016) 28–34 

• Økning i vannmettet vanntransport (Ksat) med 25.2% over 
76 studier

• Men trengte høy doser for å få det til

• Fungert I alle jordtyper for å øke vann transport I 
vannmettet jord

økt Ksat i leire 17.8%
silt       27.3%
sand    36.5%
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Menn også holder på vann i tørkeperioder
særlig i sand

• 15% økning i vanntilgjengelighet (276 
studier)

• 24% økning i sandjord
• Ingen effekt i silt og leire
• Mer effekt med biokull laget ved høyere 

temperaturer (>500 d C)

Meta analyse av jordfyskise effekter   
Omondi et al Geoderma 274 (2016) 28–34 

Vannholdningskapasitet – Halmkull tilsatt 
til Silty Sandy, fra Rygge, Østfold

O’Toole, a, Knoth de Zarruk, K., Steffens, M., & Rasse, D. P. (2013). Characterization, stability, and plant 
effects of kiln-produced wheat straw biochar. Journal of Environmental Quality, 42(2), 429–436. 
https://doi.org/10.2134/jeq2012.0163
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(Bednik et al. 2020, Agronomy, 
https://doi.org/10.3390/agronomy10040496)

Halmkull + NPK økt avling men ikke Halmkull alene

Biokull feltforsøk i Norge

14

Sel 2011
Ås 2010-2014

Notodden
2010

Våler 2016-

Åsgardstrand, Vestfold
2018-19
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Forsøk på Ås 2010-2014

Kilde: O’Toole et al. 2018 Miscanthus biochar had limited effects on soil physical properties, microbial biomass, and grain yield in a 4-year field experiment in Norway

Meta analyse av planteforsøk med biokull

16

• 25% + avlings effekt i snitt i tropiske land

• Ingen signifikant effekt avlings effekt på temperate land
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Biokull har bedre avlings effekt etter 
kompostering 

17

Kammann et al. 2015
Scientific Reports

Veien videre for utvikling av biokull anvendelse i landbruk

18

Bevare, 
gjenvinne,
og resirkulere
næringsstoffer

kompost

husdyrgjødsel

Biokull med kunstgjødsel   Bevare N
 Redusert CH4 utslipp
 Redusert N20 utslipp
 Redusert lukt
 Bevare P
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Biokull + biorest = forbedret organisk gjødsel

KARBONVEKST

Mer balansert NO3 og NH4 
Innhold i biokull + biorest
blanding

Bilder: Adam O’Toole

Biokull forskning i NIBIO…

Økt nitrat omdanning fra biorest men ikke økt N2O

• AD = Biorest
• AD+BC-High= Biorest med 40% 

volum biokull tilsatt
• Control-NPK – 22-3-10

Akkumulert N2O

N2O fluks
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Avlings resultat med vårløk
 

Table 2.  

Total and marketable yield and plant population density 

  
Total Yield  

(tonn ha-1) 

Marketable 

yield  

(nr. bunts ha-

1) 

Plant population 

density  

(nr. plants ha-1) 

  Mean ±SE Mean ±SE Mean ±SE 

Control 8.37 1.34 14499 1976 162268 28468 

AD 9.47 0.76 13598 2987 102051 20026 

AD+BC-Low 11.46 1.76 20535 2870 203963 30876 

AD+BC-High 10.40 2.24 19356 4032 155192 12650 

*No statistical significance between treatments for total 

yield (p=0.55), marketable yield (p=0.16), or plant population 

density (p=0.07) 

Although differences in 
yield were not 
significant, biochar-
digestate treatments 
increased spring onion 
yield by up to 37% 
compared to the NPK-
control treatment while 
digestate alone performed 
similar to the control.

Biokull i gjødselprodukter

Til landbruk

CARBOFERTIL FORBIOCHAR

Bilder: Adam O’Toole
Seek Fertilizers (CN)

Morten Günther 

F.eks.
• 20%  Biokull

8%    Mineraler
72%  NPK 

• Økt avlinger
sammenlignet med kun 
NPK  

• Redusert N2O 
• Kan formuleres for å 

rette seg mot 
forskjellige plantebehov
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Avlingseffekt fra biokull innholdig gjødselvarer….

• 13% median økning i avling
(når man tar ut outliers Schmidt et al 2015, 2017)

• Økt N effektivitet, slow release, 
pH, rot effekter er forklart 
årsaker

Figure S6. Oppløsning av N i vann fra Urea, Biokull+Urea og
Biokull+Urea+Betonite (BCRNF) (fra Liao et al. 2020)

Biokull som sakte virkende organo-mineralgjødsel

• I en studie av Liao et al. 2020 en 
blandet biokull 80%, betonite (leire), 
og urea gjødselpellet økt avling av 
oljeraps med 17% sammenlignet 
med urea alene

• Samspill mellom vann, leire og 
biokull førte til saktere dosering av 
N overtid

Liao, J., Liu, X., Hu, A., Song, H., Chen, X., & Zhang, Z. (2020). Effects of biochar-based controlled release
nitrogen fertilizer on nitrogen-use efficiency of oilseed rape (Brassica napus L.). Scientific Reports, 
10(1), 1–14. https://doi.org/10.1038/s41598-020-67528-y

23

24



22.02.2021

13

(fra Liao et al. 2020)

Potensielle bruksområder på gården

Jord- og kompostforbedring
Har visst fordeler for forbedring av
compost prosess og sluttprodukt. 
Biokull er en del jordforbedrende
effekter, f.eks økt vanntilgjengelig I 
sand jord.

CH4 biofilter for lagret husdyrgjødsel
Kan brukes sammen med kompost for som
et biofilter for samlet CH4 fra gjødselkum
og hvor metan spisende bakterier gjør om 
CH4 til mindre klimaskadelig CO2 

NH3 filter I hønsehus
og gjenvinning av anriket
biokull som gjødsel

Strø/talle tilsetning
Svamp for urin

Sørge for mer aerobe 
forhold

Ingrediens i organisk gjødsel
Fyllmateriale for lading av

næringstoffer
Sakte virkende gjødsel

Förtilsetning
Strø I grovfor til ku

1% i kraftfõr
Forbedret dyrehelse?

25
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Tilgangen på biokull i Norge til utprøving?

27

Produsenter i Norge hvor man kan få kjøpt biokull:
• Standard Bio – Bø i Telemark
• Lindum og Scanship – Drammen
• Wei Environmental Services – Horten
• Oplandske Bioenergi, Innlandet (Einar Stuve)
• JordPro AS – Trondheim fra 2021
• GodJord.no 
• Helge Hauge (Geite bonde), Hurum
• Andre? Eller lage det selv….. Kontiki kilns er et lavkost måte å lage kull selv

Konklusjoner…
• Biokull er ypperlig tiltak for å lagre mer karbon i jord

• Biokull har en del jordforbedrende effekter men som ikke nødvendigvis øke avling på kortsikt

• Biokulls avlingseffekt viser seg i kombinasjoner med kompost, biorest, og gjødsel

Kommersialisering er i startfasen i Norge men vi kan forventer og vi kan forvente å se en økning i årene framover 
i tilgjenglighet av teknologi for å produsere biokull og nye anvendelses områder i landbruk 
og miljøteknikk hvor biokull inngås

27
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Kort om biorest

Biorest fraksjoner

Fast – inorganic
f.Eks eggskall

Fast – organic
Høy i P

Fast – organic
Høy i NH4
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Elemental innhold i fastfraksjoner…

id 

Torrstoff 
(dry 

matter)

Glodetap 
(Loss on 
Ignition) C/N C % N % P % (0.001) S % (0.001) K % (0.003) Mg % (0.0001) Ca % (0.002) 

Biogas inorganic fraction (predried at 60 d C) 99 20.9 28.6 11.54 0.4 0.185 0.044 0.135 0.3376 26.55
Biogas organic fraction (predried at 60 d C) 91 51.4 15.9 23.12 1.45 4.213 0.337 0.178 2.0794 8.806

Heavy metal content in materials and where they place and their class level as related to maximum limits under Norwegian law
Cd mg/kg 

(0.2) 
Pb mg/kg 

(0.4) 
Ni mg/kg 

(1.1) Zn mg/kg (4.4) 
Cu mg/kg 

(0.6) Cr mg/kg (1.1) 
Biogas inorganic fraction (predried at 60 d C) 0.2 3 22 23.2 10.4 69.3
Biogas organic fraction (predried at 60 d C) 0.4 1.8 12.2 473.6 21.8 31.4

Fe mg/kg (4.4) Mn mg/kg (2) 
Mo mg/kg 

(0.4) Se mg/kg (2.2) Co mg/kg (0.2) 
Na mg/kg 

(11.1) Al mg/kg (4) 
4009 74 0.8 2.2 1.2 792.1 2971

6374 820 1.8 2.2 1.7 526.5 1814

Biogas inorganic fraction (predried at 60 d C)
Biogas organic fraction (predried at 60 d C)

Næringsinnhold i flytende fraksjon

19.02.2018 12.03.2018 13.04.2018 22.05.2018 18.06.2018 17.07.2018
18/1356 18/2118 18/2724 18/3862

8.9 9.8 9 9.11 9.8 9.34
143 66 290 130 155 291

47 700 54 000 48 400 52 300 59 400 58 700 
0.93 0.88 0.94 0.91 0.87 0.7
0.67 0.7 0.7 0.95 0.82 0.64
3.88 4.7 4.84 4.07 4.2 4.26
0.42 0.46 0.37 0.32 0.36 0.42

Prøvetakingsdato
Lab. Nr.
Totalt kjeldahl nitrogen N-tot %N av TS
Nitrat+Nitritt - N mg/kg TS
Ammonium - N NH4-N mg/kg TS
Fosfor P-tot %P av TS
Fosfor P-Al %P av TS
Kalium K %K av TS
Kalium K-Al %K av TS

-Positiv at N innhold holder seg relativt stabilt fra batch til batch
-P-AL går litt mer opp og ned
-K-AL virker ganske stabilt også

31
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Fertigation med filtrert biorest?

• 2019 – mikro-filtrasjon av biorest slik at vi kunne bruke det i t-tapes dripper i vårløk
• Kuhår er det verste for tetting av rørhul og derfor må filtreres godt

Avling etter grunngjødsling med biokull + biorest og 
fertigation med biorest i vårløk?

0

50

100

150

200

250

300

Digestate Digestate-Biochar Control - NPK

Total yield (kg)

biorest Biorest + biokull NPK

treatment 40% bc in digestate 0.107            % biochar in soil in high-biochar treatment 
treatment 40% if applied annually over 10 years 1.068            % biochar in soil if applied annually over 10 years

Bruk av kun 360 kg biokull /daa i dette forsøk
= 1080 kr per daa, hvis vi antar et pris av
3000 kr per tonn biokull eller 3 kr per kg

-12%
-25%

Bonden får biorest gratis og kan erstatte en god
Del kunstgjødsel – Biokull tetter avlingsgapet.

10 ganger mindre biokull per daa enn tidliger forsøk
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Plassering av biorest har 
betydning!

Biorest
spredt

Biorest
injected

NPK

Ugjødslet

Plassering av biorest har betydning!

Nabel, M., et al.. (2018). Frontiers in Plant Science, 9(July), 1–14. https://doi.org/10.3389/fpls.2018.01095

30 dager
60 dager

90 dager 3 år snitt
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Tanker, funn,  og spørsmål rundt biorest

• Høy I N and moderat nivå av P

• Høy NH4 innhold kan skape problemer for spiring og derfor burde nedmoldes, 
men da er også muligheter for andre tap 

• konsentrert I dybde har visste fordeler over overflate spredning

• Industri prosess som gir mulighet for separering I fast of flytende form

• Har visste å kunne erstatte kunstgjødsel I flere forsøk

• Haraldsen et al. (2011), fant at flytende biorest med N innhold av 2200 ml/L 
ga samme avling som Yara Fulljgødsel® NPK 21-4-10 I bygg

• Sogn et al. (2018) testet 5 ulike biorest I Norge fra ulike blandinger av
husdyrgjødsel, matavfall og avløpsslam og fant at alle 5 produsert en
lignende avling av hvete til kunstgjødsel

• Her var det også redusert NO3 avrenning etter høsting sammenlignet med mineralgjødsel

• Mikroplast problem? Kan pyrolyse av fastfrasksjon være en løsning?

Takk for oppmerksomheten !

Flere spørsmål om biokull? Ta kontakt med Adam O’Toole via epost 
adam.otoole@nibio.no eller telefon: 9201 9805.

Mer info på www.nibio.no/carbo-fertil
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