Klimatrapportering – så funkar det

Enligt FN:s klimatkonvention (UNFCCC) och
Kyotoprotokollet ska utsläpp av växthusgaser
redovisas till FN:s klimatpanel (IPCC). Det görs
i en så kallad nationell inventeringsrapport,
National Inventory Report, NIR.

Kolförrådet över och under jord

Alla de nordiska länderna har godtagit
konventionen och är därmed ålagda att å
 rligen
inventera utsläpp och upptag. Ansvars
fördelningen och r apporteringsstrukturen skiljer
sig åt mellan länderna.

Förändringen av kolförrådet rapporteras för katego
rierna skogsmark, åkermark, betesmark, bebyggd
mark, våtmark (torvproduktion), annan mark och
avverkade träprodukter. Inom varje kategori

redovisas förändringen i k
 olförrådet för levande
biomassa, dött organiskt material och kol i marken.
Klimatrapporteringen innehåller alltså uppgifter
både om kolförrådet ovan och under jord.
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Lagra kolet i marken i stället för
i atmosfären, för klimatets skull!
Smart, billigt, effektivt – men
hur går det till?!

Finland

Beräkningsmodeller – så funkar de
IPCC har klassificerat metoder för
utsläppsberäkningar i tre olika nivåer
(tiers).
Klassificeringen baseras på
mängden information som metoden
kräver, och på hur k
 omplex den är.
Genom att använda en metod på en
högre nivå minskar osäkerheten i
växthusgasuppskattningarna. Men ju
mer komplexa mätprocesserna och
analyserna är, desto högre kostnader
och mindre transparens kan de
medföra.
I alla de nordiska länderna pågår en
utveckling av beräkningsmodellerna.

✔ Nivå 1 (tier 1) är den enklaste nivån, baserad på
standardiseradeemissionsfaktorer framtagna av IPCC.
✔ Nivå 2 (tier 2) använder generellt sett samma metod som
nivå 1 med den skillnaden att istället för s tandardiserade
emissionsfaktorer så används data som är specifika för 
respektive land.
✔ Nivå 3 (tier 3) innefattar mer avancerade modeller
utvecklade, eller anpassade, för specifika regionala 
förhållanden.
Det här är tre exempel på tier 3-modeller:
■ Sverige: Introductory Carbon Balance Model
■ Danmark: C-tool
■ Finland: Yasso07

Nordic Forest Research

gr
ic A i
rd
Researc
h

SNS

Marken som
Kolinlagring i mark
– en avgörande klimatåtgärd
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Det här kan vi göra:

Varför i marken

Ökad kolinlagring i mark är en av de mest
kostnadseffektiva klimatåtgärderna. F
 örutom
att vara bra för klimatet kan det o
 ckså öka
den biologiska mångfalden. Nu f örsöker man
utveckla beräkningsmodeller och undersöka
om olika åtgärders effekter på klimatet.
Kolinlagring i mark är en komplex fråga som
utmanar, både för beslutsfattare och för
forskare.
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Det går att öka inlagringen av kol i
mark, men det b
 ehövs mer forskning för 
att ta reda på vilka metoder som är riktigt
effektiva. Det här är några vägar att gå:

I Återställa torvmark till

våtmark: Viss torvmark avger
mer koldioxid än andra och
bör prioriteras. Anläggning
av våtmarker ger också ökad
biologisk mångfald och
minskat näringsläckage till
sjöar och vattendrag.

Det här är kolinlagring

Kolinlagring betyder att kol flyttas från
atmosfären, där det orsakar klimat
förändring. I stora drag finns det tre sätt
att lagra kol:

II Plöjningsfri odling och
reducerad jordbearbet
ning: kan leda till att mer kol

lagras i det övre markskiktet,
jämfört med vid en mer
intensiv jordbearbetning.

1 Ovanför marken: i levande biomassa som
träd och andra växter.
2 I marken: i jorden på till e xempel åkrar och
i skogen.
3 Under jorden: i håligheter i berg-grunden
(så kallad Carbon Capture and Storage, CCS).

III Vallodling, skyddszoner

300
0

Jord
1 500

och fånggrödor: fleråriga
slåtter- betes- eller frövallar
odlas på åkermark eller längs
med vattenområden. En fång
gröda odlas mellan två grödor
och lämnas sedan i jorden
som ett koltillskott.
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Det här gör marken för klimatet

4‰

4 promille-initiativet

Ett av flera viktiga initiativ på den globala
arenan är det så kallade ”fyra promille-
initiativet”. F
 örespråkarna menar att alla
utsläpp av koldioxid från fossila källor
skulle kunna lagras i marken om man
kunde öka kolhalten i den med 0,4 p
 rocent
per år. Initiativet lanserades av Frankrike
under klimatkonferensen i Paris 2015 och
meningen är att synliggöra den p
 otential
som kolinlagring i mark har och att sätta
frågan på den politiska agendan.
https://www.4p1000.org/

Oftast handlar debatten om koldioxid i atmosfären. Men
markytan innehåller ungefär tre gånger så mycket kol som
växterna ovan jord, och dubbelt så mycket som a
 tmosfären.
Det gör att även små förändringar i markens kolbalans kan göra
stor skillnad – markkolet är en v iktig fråga i klimatdiskussionen.
Dessutom blir marken bördigare ju mer kol den innehåller, alltså
kan en klimatåtgärd också vara ett sätt att producera mer mat
till svältande i världen!

Kol rör många områden

Kolinlagring och -utsläpp från mark tangerar flera v iktiga
områden som växthuseffekten, markens bördighet och därmed
livsmedelsproduktionens effektivitet och o
 mställningen till en
biobaserad ekonomi. Därför arbetar man med frågan på flera
fronter, med allt från policyarbete till vetenskapliga studier.
Vi behöver mycket forskning innan vi har alla svaren! Osäker
heter i uppskattningar av kollager och utsläpp behöver
minskas. Befintliga beräkningsmodeller och processer för
datainhämtning behöver förfinas och nya utvecklas. Olika
modeller och system behöver harmoniseras.
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IV Tillförsel av organiskt

material: S
 körderester
lämnas på åkern eller
användning av organisk
gödsling som avloppsslam
eller stallgödsel.
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Jordbruksmark: åkermark och betesmark
Skogsmark: både löv- och barrskog
Annat marktäcke: artificiell markyta,
seminaturlig vegetation, barmark,
våtmark, vattenytor

Källa: https://www.eea.europa.eu/themes/landuse/land-cover-country-fact-sheets

Nordiska Ministerrådet beslutade 2017 att kartlägga kol i mark i Norden som ett
intressant sätt att motverka klimatförändringen. Nordic Agri Research (NKJ) och Nordic
Forest Research (SNS) har genomfört kartläggningen.

skogsbruk: Skogsmarkens
kollager påverkas av flera
parametrar som till exempel
typen av träd och ändringar
i grundvattennivån.

