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Biokull som fôrtilsetning 

Biokull som gjødseltilsetning

Biokull som jordforbedringsmiddel

Biokullproduksjon – hvilke råstoff 
og hvilken teknologi? 



• Kjemisk stabilt – binder karbon

• Porøst med store overflater (opp
til 2000 m2 per gram)



Biokull som 
jordforbedringsmiddel

økt vannlagringsevne i tørkeutsatte jordtyper

økt biomasseproduksjon (ca. 5-10 prosent)

økt karboninnhold i jorda

en viss kalkingseffekt relatert til askeinnhold

redusert utslipp av klimagassen N2O (lystgass) fra jord

bedre utnyttelse av næringsstoffer ved bruk i 
kombinasjon med husdyrgjødsel eller kompost



Karbon i jord







Mulighetene



Biokull som 
gjødseltilsetning

• Redusert utslipp av ammoniak, 
lystgass og metan.
- Fra lagring, spredning og 
omdanning

• Mer plantetilgjengelig næring, N 
og P

• Resultater varierer med 
mangde/type biokull, jordtype, 
klima osv. (biologi)

• Redusert lukt

• Eksisterende infrastruktur for 
spredning



Biokull som 
fôrtilsetning

Opptak av toksiner(aflatoxins, C. botulinum)

Mer stabil fordøyelse – økt evne til opptak av næring (redusert 
foring)

Bedre blodverdier

Bedret kjøttkvalitet

Redusert medinbruk

Reduserte klimagassutslipp

Redusert stress –spesielt synlig ved avvenning (halebiting etc.)





Karbonbinding 
med biokull 

som 
fortilsetning

• 554 890 918 Forenheter per år i svineproduksjon i Norge.

• 1.1 Fôrenhet per kilo kraftfor.

• Anslag: 500 000 tonn (504 556 299 Kg) per år. 

• 1 kg biokull gir omlag 3 kg co2

• Tilføre 0,5 % biokull:  25 000 tonn biokull – 75 000 tonn 
CO2 

• Tilføre 1 % biokull:  50 000 tonn biokull – 150 000 tonn 
CO2

• Tilføre 3 % biokull: 150 000 tonn biokull – 450 000 tonn 
CO2

• Norsk landbruk i helhet skal kutte 500 000 tonn CO2 per 
år.





Biokull - produksjon

Industriell produksjon -- Gårdsnivå



Kostnad / 
verdier

Biokull: 6000 kr / t

NPK: 4000 kr /t  Kalk: 2000 kr/t

500 Kr / CO2

Grisen

Biogjødsel

Jord





Biokull

Ei jord som er meir robusthet mot ekstremvær 
(klimatilpasning)

Klimatiltak – binder karbon (karbonnegativt) og 
reduserer utslipp

Bedre dyrehelse – økt vekst?

Bedre gjødselverdi

Mulig avsetning av bioavfall i tilknytning til gården



Takk for tiden deres!

Post@biokull.info

Fagseminar-Jordbruk 3. desember - Vestfold




