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Biokull fungerer i Zambia 

Cornelissen et al. (2013). Biochar Effect on Maize Yield and Soil Characteristics in Five Conservation Farming Sites in Zambia. Agronomy. 

12 bønder brukte 4 ton/ha biokull 

Avlingene økte med 281% ± 153% 

Foto: NGI 



Men ikke i alle jordtyper i Zambia 

Ingen effekt av 
biokull i god 
landbruksjord 
(pH = 7, CEC = 20, 40% 
plantetilgjengelig vann 
i jorda) 

Cornelissen et al. (2013). Biochar Effect on Maize Yield and Soil Characteristics in Five Conservation Farming Sites in Zambia. Agronomy. 

Foto: NGI 

Kontroll Trebiokull 4 t/ha Maisbiokull 4 t/ha 



Ligger forklaringen i økt tilgang til vann? 

Biokull kan fungere 
som en svamp! 

Cornelissen et al. (2013). Biochar Effect on Maize Yield and Soil Characteristics in Five Conservation Farming Sites in Zambia. Agronomy. 



Eller ligger forklaringen i næringstilgangen? 

Jordas 
kationbyttekapasitet 
økte fra 3 til 6 cmolc/kg 

Mengden kalsium i 
jorda økte 

Biokull immobiliserer 
plantetoksisk Al3+ 

Martinsen Mulder Shitumbanuma Sparrevik Børresen Cornelissen. Farmer-led maize biochar trials: effect on crop yield and soil nutrients 
under conservation farming. J. Plant Nutr. Soil Sci. 2014, in press. 

•  

Martinsen et al. (2014). Farmer-led maize biochar trials: effect on crop yield and soil nutrients under conservation farming. J. Plant Nutr. Soil Sci.   

Alling et al. (2014). Farmer-led maize biochar trials: effect on crop yield and soil nutrients under conservation farming. J. Plant Nutr. Soil Sci. 



Shovelomics: Biokull øker røttenes overflate 

 

Uten biokull Med biokull 

Abiven et al. (ms). Biochar amendment increases maize root surface areas and branching: A shovelomics study in Zambia.  



Humus (løst organisk materiale) i hovedrollen 

Humus isolert 
fra svensk elv 

Mobilt Mat for 
mikrobene 

Foto: Humus: NGI, La plata elven: water.usgs.gov, bakterier: dreamstime.com 



Biokulls interaksjon med jordas organisk materiale 

Biokull mobiliserer organisk 
materiale i jorda 

Sorpsjonsplasser forsvinner 
når pH øker 

Løseligheten av organisk 
materiale øker med pH 

Sorpsjon til biokull 

 
 

Smebye et al. (in review). Biochar amendments to soil changes dissolved organic matter content and composition. Chemosphere. 

H2O 

∆pH = 3,5 

∆pH = 1,5 



Biokull endrer også sammensetningen 

Biokulls mikroporer gir en stor sorpsjonsoverflate 

Mindre organiske molekyler bindes i større grad enn større molekyler 
 

Smebye et al. (in review). Biochar amendments to soil changes dissolved organic matter content and composition. Chemosphere. 



Biokulls mikroporer gir en stor sorpsjonsoverflate 

Mindre organiske molekyler bindes i større grad enn større molekyler 
 

Smebye et al. (in review). Biochar amendments to soil changes dissolved organic matter content and composition. Chemosphere. 

Andel 
store 

organiske 
molekyler 

(sUVa) 

Sorpsjon (Kd-verdier) 

DOM-blanding med ubehandlet biokull 

DOM-blanding med vasket biokull 

Biokull endrer også sammensetningen 



Biokull binder forurensninger 

Grenlandsfjorden ble forurenset av dioksiner 
fra bla. magnesiumproduksjonen på Herøya 

NGI har gjennomutført pilotforsøk hvor 
forurensning ble immobilisert med aktivt kull 

Google Earth Kalkstein Leire 
Leire og 

kull 
Referanse 

Cornelissen et al. (2012). Large-Scale Field Study on Thin-Layer Capping of Marine PCDD/F-Contaminated Sediments in Grenlandfjords, Norway: Physicochemical 
Effects. Environmental science & technology. (Foto: NGI) 

 



Immobilisering av forurensning med kull 

År etter tildekking År etter tildekking 

Eid - Tildekking med kalkstein  
Eid - Tildekking med leire 
Eid - Før tildekning 

Ormer - Tildekking med aktivt kull 
Eid - Tildekking med aktivt kull 
Ormer – Før tildekning 
Eid - Før tildekning 

Mark og andre bunndyr 
øker bindingen! 

Cornelissen et al. (in review). Long-term effects of thin-layer capping of PCDD/F-contaminated sediments on sediment-to-water fluxes in a large-scale field trial in 
Grenlandfjords. Environmental environment & assessment. 

 



Valg av bærekraftige løsninger med livsløpsanalyse  

Livsløpsanalyse er et verktøy 
for å kunne se det store bildet 
Gevinsten: Forurensning 
immobiliseres 
Kostnaden: Resursene som må 
investeres for å gjennomføre 
tiltaket 
Minimums ambisjon (?): 
Gevinsten må overgå 
kostnaden 

Foto: Gohhong, Wikimedia.org 



Livsløpsanalysen for Grenlandsfjorden 
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Sparrevik, M et al. (2011); Use of life cycle assessments to evaluate the environmental footprint of contaminated sediment remediation. 
Environmental science & technology. 

Naturlig 
remediering 

 Steinkull 

Biokull 

Et miljøproblem 
løses ikke ved å 
lage et annet! 

Videre arbeid: 
Hvilke kulltyper kan  
benyttes for å rense 
jord og vann?  

Leire 

Kalkstein 
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Takk for oppmerksomheten! 

Foto: Spin-project.eu 


