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JORD- OCH SKOGSBRUK släpper inte bara ut 
växthusgaser, de kan också binda koldioxid i form 
av kol. Länge har skogen haft lite av ett monopol 
som kolsänka. För svensk del rapporterar Natur
vårdsverket att Sverige har ett nettoupptag på 
cirka 40 miljoner koldioxidekvivalenter, vilket är 
cirka 80 procent av Sveriges alla utsläpp. Merpar
ten av denna kolsänka finns i den växande skogen.

På senare tid är det dock det kol som finns 
under marken som har börjat intressera forskare 
allt mer, eftersom kolet i marken är betydligt mer 
stabilt än i träd som förr eller senare avverkas, 
brinner upp, ruttnar eller blåser omkull. I sam
band med stormen Gudrun minskade exempelvis 
Sveriges kolsänka betydligt. När vi börjar titta 

DEL 3. Rätt skötta gräsmarker kan binda så mycket kol att de kompenserar för kornas 
utsläpp av växthusgaser och kanske mer därtill. Det hävdar en del av de forskare som på 
sistone har börjat intressera sig för betesmarkernas och vallens roll i klimatpåverkan.  
Men markens kol är lite jungfrulig mark för vetenskapen och det finns stora kunskapsluckor.
Text: Ann-Helen Meyer von Bremen

under jorden, förändrar sig också bilden. Ett 
antal studier visar då att de marker som länge har 
ansetts som produktionsmässigt och ekonomiskt 
ointressanta, nämligen gräsmarkerna, verkar 
kunna lagra mer kol i marken än vad skogarna 
kan. Det beror på att omloppstiden för kolet är 
längre i gräsmarkerna.

Den som börjar läsa om kolbildning i mark, 
inser snart att det är mycket som vi inte vet. Vi vet 
exempelvis inte exakt hur kolbindningen i mark 
fungerar, vilka faktorer som samverkar eller mot
verkar varandra eller hur samspelet ser ut mellan 
betande djur, gräs, mikroorganismer i jorden och 
jordens kol. 

Några saker vet vi dock. Stora rotsystem och 

fält som är gröna under hela växtsäsongen så att 
grödorna kan binda koldioxid från luften så länge 
som möjligt, gynnar kolbildning. Det är två av 
anledningarna till att långliggande vallar är ett ef
fektivt sätt att binda kol. Försök har visat att växt
följder med fleråriga vallar lagrade i snitt drygt ett 
halvt ton kol per hektar och år, jämfört med att 
enbart odla ettåriga grödor. Omräknat till koldi
oxid gör det 1,8 ton per hektar och år. Stallgödsel, 
skörderester som halm och att odla mellangrödor/
fånggrödor spär ytterligare på inlagringen av kol.

 
SVENSK FORSKNING har främst fokuserat på att 
mäta jordens bördighet och då mäts bland annat 
kolhalten i de översta 20–30 centimetrarna i 
jorden. Kolet i det övre jordlagret är dock inte lika 
stabilt som det som finns längre ner i jorden och 
då krävs mätningar av hela jordprofilen vilket görs 
mycket sällan. Mätningarna av betesmarkerna är 
ännu mer bristfälliga.

– Många kolmodeller får bara med kolinlagring
en i matjorden och tar inte med alven. Det finns 

Betesmark viktig  
resurs för att binda kol

HUR STOR KLIMATBOV ÄR EGENTLIGEN KOSSAN? I tre artiklar berättar Husdjur  
om forskningen kring kon och hennes miljöpåverkan, med fokus på klimatet.  
Tredje delen handlar om jordens kolinlagring.

● Betesmarkernas kolinlagring 
är förmodligen högre än vad som 
tidigare uppskattats.  

också stora osäkerheter i hur mycket kol som olika 
typer av vall lagrar in, vilket är lite frustrerande, 
säger Pernilla Tidåker, som är forskare på SLU.

Hon leder forskningsprojektet ”Den mångfunk
tionella mjölkgården” som under nästa år kommer 
att studera kolbindningen i vall och betesmark, 
men dock inte göra några egna mätningar.

– Vi vet att den underjordiska produktionen 
blir väldigt viktig för att omsätta kolet som stabilt 
markkol. Då behövs mycket rotmassa och en pro
duktiv vall som ger mycket skörderester. Det kan 
också vara så att vi underskattar betesmarkernas 
produktivitet, även om förmågan till kolinlagring 
hos torra betesmarker av örtkaraktär är ganska 
begränsad, säger hon.

FÖR NÄRVARANDE betraktar Naturvårdsverket 
betesmarkerna som att de över tid släpper ut mer 
än de binder och den kolbindning som sker anser 
de främst beror på hur många träd som finns på 
betesmarkerna. Men myndigheten själv skriver att 
det finns osäkerhet i siffrorna, bland annat för att 
mätningarna är så få.

I en rapport från Jordbruksverket från 2010 
beräknades betesmarkernas kolinlagring till i 
genomsnitt 61 kilo kol eller 224 kilo koldioxid per 
hektar. Det är en siffra som är betydligt lägre än 
många internationella studier, vilka visat på kol
inlagring på upp till 1 000 kilo kol per hektar eller 
3 670 kilo koldioxid. En studie över gräsmarker i 
Europa kom fram till att gräsmarkernas kolbind
ning helt kompenserar idisslarnas utsläpp av 
metan och lustgas.

Ett annat exempel är en alldeles ny forsknings
studie från Argentina, Brasilien, Paraguay och 
Uruguay. Var femte ko i världen lever i något av 
dessa fyra länder. Här finns också enorma vidder 
av gräsmarker, inte minst Pampas. Forskarna sam
manställde både mätningar ute i fält från andra 
studier och gjorde egna teoretiska beräkningar. 
Resultatet var överraskande.

– Vår studie visar att kolbindningen i betesmar
kerna kan kompensera för utsläppen från hela 
jordbrukssektorn, inklusive utsläppen som upp
kommer vid avskogning, eldning av vegetation, 
djurens utsläpp, skördeaktiviteter och användning 
av konstgödsel, säger den argentinska forskaren 
Ernesto Viglizzo som är en av författarna till 
studien.

DET ÄR ALLTSÅ INTE bara själva kornas utsläpp 
som kan kompenseras, utan hela jordbrukssek
torn, inklusive den stora avskogning som har skett 
i exempelvis Brasilien. Forskarna går till och med 
så långt att de visar att delar av övriga 
branschers växthusgasutsläpp teoretiskt 
skulle kunna kompenseras av gräsmar
kernas kolbindning.
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Vad påverkar 
kolbind ning?
● Även om det är 
mycket som man inte 
vet när det gäller att 
binda kol i marken 
så är det ändå några 
saker som verkar ha en 
gynnsam påverkan:

•  Svalt och fuktigt 
klimat.

•  Jordar som är mer 
finkorniga, som lera.

•  Tillgång på närings
ämnen i jorden är 
viktigt för att växterna 
ska växa bra och 
binda kol från luften.

•  Jordar som innehåller 
mycket liv, svampar 
som mykorrhiza, 
mask ar, insekter och 
mikroorganismer. 

•  Odling av varierad 
växtlighet, gärna  
med djupa rötter.

•  Vallodling, gärna 
 vallar som får ligga  
i minst tre år.

•  Betesmarker.
•  Användning av 

 stallgödsel,  
helst fastgödsel  
från ko eller får.

• Mellangrödor.
•  Att bruka ner halm 

och andra skörde
rester i jorden.

Var finns 
kolet i dag?

Haven:  
Cirka 37 000 gigaton.

Atmosfären:  
Cirka 830 gigaton.

Jordarna:  
Cirka 2 500 gigaton.

Djur och växter,  
inklusive träd:  

Cirka 600 gigaton.
 

● Pernilla Tidåker.
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– Den enkla förklaringen till våra 
resultat är att gräsmarkerna i Argentina 
har en väldigt låg beläggning av djur 

och att betesmarkerna täcker mer än 80 procent 
av den totala marken i Argentina. Samma resultat 
är inte möjliga i länder där beläggningen av djur 
är hög eller där den mesta marken inte kan klassas 
som betesmark, säger Ernesto Viglizzo. 

Betesmarkerna band i genomsnitt 500 kilo kol 
per hektar och år, alltså i nivå med försök med 
långliggande vallar i Sverige. 

HUR LÄNGE KAN kolbindningen fortsätta? Där är 
vetenskapen delad. Vissa hävdar att kolbalansen ef
ter ett tag blir mättad. Andra, som Ernesto Viglizzo, 
håller inte alls med om detta. Han hänvisar till en 
annan studie som visar att delar av den afrikanska 
savannen har bundit och lagrat kol under tusentals 
år, tack vara forntida herdar och deras djur. Anled
ningen till att det inte uppstår en ”mättnad” av kol 
i marken, tror man beror på djurens betande som 
stimulerar gräset och mikroorganismer i jorden.

Samma tankebanor är man inne på i Norge. 
– Det finns ett samspel mellan djuren, gräset, 

marken och kolinlagringen. När djuren betar så 
stärker de gräset och rötterna på ett annat sätt 
än om gräset skulle skördas med slåttermaskin. 
Betande djur verkar också aktivera fler bakterier 

TABELL 1 Kolförråd

Kilogram kol 
per kvadrat
meter. Mätt 
ner till 3 
meters djup.

Årlig tillför
sel av kol. 
Antal kilo 
per kvadrat
meter/år

Omsättnings
tid för  
organiskt 
kol, 0–20 cm 
djup. Antal år.

Omsättnings
tid för 
organiskt kol 
0–300 cm 
djup. Antal år.

Tropisk skog 12 2,0 5 22

Tempererad 
skog

9 0,8 10 26

Boreal skog 16 0,5 10 27

Tropisk 
savann

5 0,5 6 30

Tempererade 
gräsmark

13 0,3 15 63

Medelhavs-
skog

8 0,5 17 70

Öken 3 0,1 25 144

Tundra 20 0,1 52 165

Åker 8 0,5 6 24

Våtmarker 72 0,2 150 945

● Margaret Eide 
Hillestad.

● Ernesto Viglizzo.

I vilka naturtyper finns kolförråden?
● En översiktsartikel av Eldor A. Paul från 2016 anger följande 
sammanställning av kolförråden i olika naturtyper. 

FAKTA

Beta lagom 
Det finns ett intressant samspel mellan kor, 
gräs och markens kolförråd som vetenskapen 
bara har nosat på. En teori är att betesdjuren  
ökar kolinlagringen i marken därför att betan  
det stimulerar gräsrötterna till att öka trans
porten av kol till jorden. 

Hur högt betestrycket är på betesmarker
na spelar roll för inlagringen av kol, det är 
nästan alla forskare överens om. Men exakt 
vad som är lagom, där går åsikterna isär. En 
metod är att beta intensivt men under kort 
tid och sedan låta gräset vila. En tumregel 
är att en tredjedel av gräset ska trampas, 
en tredjedel ratas och en tredjedel betas. 
Lantbrukare upplever att gräsproduktionen då 
ökar, mikroorganismernas aktivitet likaså och 
att kolbindningen gynnas.

En del forskare menar att konstgödsel ökar 
skördarna och därmed också skörderesterna 
vilket gör att jorden tillförs mer organiskt ma
terial som kan bindas som kol. Andra menar 
dock att effekten är kortvarig, på lång sikt 
kan i stället kolinlagringen minska eftersom 
mikroorganismerna, som är aktiva i bildandet 
av markkol, är känsliga för kväve och fosfor.

som minskar metanbildningen, säger Margaret 
Eide Hillestad, ekonom på norska Agrianalyse.

Hon har gjort en sammanställning över ett an
tal internationella forskningsstudier som handlar 
just om betesmarkernas potential för kolbindning 
– ”Beitemarka – et ukjent karbonlager” ger en bra 
överblick.  

I RAPPORTEN UTGÅR Hillestad från den svenska 
siffran på 61 kilo kol per hektar i betesmark och 
räknar då ut att de norska betesmarkerna binder 
en tredjedel av husdjurens utsläpp. Det är med 
stor sannolikhet lågt räknat, men för närvarande 
liknar den norska situationen den i Sverige, de 
vare sig räknar eller mäter.

– Betesmarkerna måste tas med i klimaträken
skaperna. Det är det som vi hoppas åstadkomma 
med vår rapport, säger Margaret Eide Hillestad.

Hon påminner också om att betesmarkerna har 
många funktioner, inte bara som kolsänkor.

– I dagens politik är det viktigaste att gårdarna 
hela tiden blir större och då mister du också 
detta som egentligen är omistligt, betesmarkerna. 
De markerna handlar också om den biologiska 
mångfalden och är nödvändiga för att stoppa den 
enorma utrotning av arter som annars väntar. Det 
är ju betesmarkerna och inte skogen som är hem 
åt de flesta pollinatörer. 
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