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Årlig akkumulering i 2020 på 
1562 ktonn C ± 15.5 %

I 2045 har vi tilgjengelige data!

130 kg C/ha/år
13 g C/m2/år

Strand et al. 2016

..men nå og mange år 
fremover er vi avhengig av en 
modell – YASSO07



Foto: Gunnhild Søgaard

Mest trær – ikke bare trær

Noe fjernes ved hogst – alt annet brytes ned på stedet 
(CO2) eller omdannes til jord (organisk materiale i ulike 
størrelser og grader av nedbrytning)

Strø: hogstavfall, bar, løv, døde 
greine og røtter, naturlig mortalitet
Fra trær og bunnvegetasjon
Nedbrytning i Yasso07 kalibrert på:
Globale data for fint strø
Nordiske data grove dimensioner
Finske data jord

Strø fordeles til grupper (AWEN, ulik 
stabilitet)
«HUMUS» den mest stabile gruppe
Klima driver nedbrytning

Yasso07

NPP: Nettoprimærproduksjon
fotosyntese – planterespirasjon

Den store kompleksitet som kjennetegner 
jordsmonnet har lite EXPLISITT representasjon i 
Yasso07

Betydning av jordorganismer og samspill mellom 
dem, tilgjengelighet av næringsstoffer, fysiske og 
kjemiske prosesser bak nedbrytning og stabilisering 
av jordkarbon, transport av oppløst karbon med 
vann etc er bare IMPLISITT representert gjennom 
data brukt i kalibrering – ikke norske.

Enkel model: 
transparent (krav UNFCCC)
Input  verdier finnes for hele spektret av norsk skog



Karbon i alle typer strø beregnes 
(estimeres), kg C /m2 /år

Karbonbeholdningen
Jord og strø i ulike grader av 
nedbrytning (DOM)

CO2 utslipp

Beregning av jordkarbon
«leaking bucket» 

Vann = Karbon

Figur bearbeidet fra Chr. W. Mohr

hogst
naturlig mortalitet

Treslag
Bestandsalder
bonitet

Levende trebiomasse

Endring i karbonbeholdning = 
forskjell fra år til år -> UNFCCC

Temperatur
Nedbør
Strøets størrelse
Strøets kjemi

Litteratur :

Landsskogtakseringen
1990 - nå



Modellens endringer i et gitt år avhenger av 
lagre i tidligere år… forutsetninger for 
modellstart nødvendige

1960 1990 2020

Skogsutvikling Landsskog
Input av strø
(individuelle NFI plot)

Estimert skogsutvikling
Input av strø
(individuelle NFI plot)

Antatt likevekt i 1960 (C i strø inn = C nedbrytning ut) 

modellstart
LULUCF

Ikke likevekt



Forest Remaining Forest – mineral soil and DOM 
modellbaserte estimater over tid

Gammel Yasso, ikke basert 
på data fra hvert NFI plot

Yasso07
Individuelle NFI plot
Uferdig modellstart

Dagens Yasso07 – i prinsipp
Individuelle NFI plot
Likevekt etterfulgt av 30 års 
realistisk utvikling før 1990

DOM: strø i ulike størrelser og nedbrytningsgrader



Yasso07
Som 2014, men med mengden 
strø brukt i modellstart 
standardisert (NFI)

DOM: strø i ulike størrelser og nedbrytningsgrader

Forest Remaining Forest – mineral soil and DOM 
modellbaserte estimater over tid



Yasso07
Som i 2017, men med norske 
biomassemodeller for bjørk 
(Smith et al. 2016)

DOM: strø i ulike størrelser og nedbrytningsgrader

Forest Remaining Forest – mineral soil and DOM 
modellbaserte estimater over tid



Yasso07
Som i 2020, men med 5-
årlige klimagjennomsnitt
(ny programkode i 2022)

Forventet oppdatert modell, 
Yasso20, innen de neste årene (test 
antyder ca. 15% økt akkumulering)

Variasjonen i årlig akkumulering:
0-2500 kilotonn karbon…..er det mye 

eller lite?

Totale rapporterte utslipp fra Norge i 
2020 (49 300 kilotonn CO2) tilsvarer 
ca. 13 500 kilotonn karbon

DOM: strø i ulike størrelser og nedbrytningsgrader

Forest Remaining Forest – mineral soil and DOM 
modellbaserte estimater over tid



Fuktige jordsmonn 
med dype 
organiske sjikt

Tørre jordsmonn, 
mineraljordssjikt

Tørre jordsmonn, 
organiske sjikt
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Jord

Foto: S. Puliti

Strand et al. 2016
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*

* ca. 144 millioner 
kubikkmeter grovt strø (død 
ved) ikke inkludert i det totale 
LAGER

Rapportert akkumulering i mineraljord i skog
(jord og alt dødt organisk materiale)

Lagre og endringer.. kilotonn C -> millioner tonn C !



Sverige

Furu og gran i Markinventeringen 
/ Riksskogstaxering
for mineraljordsmonn
1994 – 2000

«Lagre, endringer, årlig variasjon 
og usikkerheter er i samme 
størrelsesorden for målinger og 
modell»

Ortiz et al. 2013

Målinger: 6.6 (±7) Tg C yr−1
Yasso07: 1.7 (±8.8) Tg C yr−1



(Sørlige) Finland

Rantakari et al. 2012

“Målinger og Yasso07 viser en
liten akkumulering

Yasso07 viser lagre og endringer
innen målt usikkerhet

Endringer følsomme for 
tidsoppløsning i klima input verdier
- spesielt nedbør”

Yasso07-Nordic (nord for 54.5 latitude)



Norge – hvorfor tvil?

Dalsgaard et al. 2016

Stor forskjell mellom målte 
og simulerte lagre

..spesielt ved høye 
temperaturer og 
nedbørsmengder

Målte lagre: data fra 1988-
1992, usikre karbonestimater

Simulerte lagre: endres hver 
gang vi oppdaterer 
modelforutsettninger og 
input (strø)

To ulike men jevngode 
simuleringer



Behov for målinger – Nasjonal Jordkarbonovervåkning

• Foto: John Y. Larsson

Jordprøvetaking i Landsskogtakseringen
2023 – 2033: 1. rotasjon
2033 – 2043: 2. rotasjon
ca. 3000 flater

..ca. år 2026 har vi bedre tall enn nå for LAGRE

..ca. år 2045 har vi tall for ENDRINGER i skogsjord i Norge

Foto: O. Janne Kjønaas



Kan Yasso forventes å representere endringer for ulike 
skogstyper?

Ziche et al. 2019

Tyskland:
Fra 1987-1994
Til 2004 – 2008

Yasso15
Viser akkumulering  av C i
Alle skogstyper

Målinger
Modell

Målinger indikerte tap  
av C i noen lauv- og 
blandingskogstyper -
dog ikke signifikant

Målinger viser 
signifikante tap av 
C  i fjellbarskog 



Frankrike:

Endring over 15 år

Yasso07 viser tap i bardominert skog 
med høye karbonlagre

– hvor målinger viser en liten akkumulering

Mao et al. 2019

Eksempler fra barskog i Tyskland og Frankrike… 

Yasso15 viser akkumulering – målinger viser tap
Yasso07 viser tap – målinger viser akkumulering

Nødvendig å måle og simulere spesifikt for norsk skog



Prioriteringer fremover

• Sikre gode målinger for 
fremtiden – men behov for 
modell(er) i mange år ennå

• Sikre at vi har best mulige 
input data til modeller

– Nasjonalt
– Regionalt – økt bruk

• Økt bruk av modeller (enkle og 
komplekse) i skog hvor det 
måles empirisk – generere ny 
kunnskap og bygge opp 
erfaring -> til nasjonal 
sammenlikning, 
kunnskapsbasert stratifisering

Data Freschet et al. 2014

biomasse

NPP!



Takk!
https://nibio.no/tema/jord/overvaking-av-jordkarbon-i-
skog-og-beitemark
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