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De store globale utfordringene kan ikke håndteres 
uten å bevare og styrke jordsmonnets 
produktivitet og økosystemtjenester

Svaret er god jordhelse



World Soil Charter, 2015: 
Bærekraftig jordforvaltning betyr

Jordforvaltningen er bærekraftig hvis alle 
tjenester jordsmonnet gir oss vedlikeholdes 
eller forbedres -

uten svekkelse de jordfunksjonene som 
muliggjør tjenestene eller det biologiske 
mangfoldet

Foto: Erik Joner og Atle Hauge NIBIO

«Bonden har alltid visst hvor viktig jordhelse er for å 
kunne produsere mat» 
«Bevisstheten om betydningen av jordhelse for klima, 
mat og vern mot naturkatastrofer, er økende» 



Det store bildet – gjelder også Norge
Bærekraft, mat, jord, skog og arealbruk

1. Øke og endre matproduksjonen

2. Redusere utslipp fra matproduksjon og arealbruk

3. Øke arealproduktiviteten og resource efficiency

4. Opprettholde jordfunksjoner, jordhelse, jord-C

5. Begrense arealendringer: natur, våtmarker, skog  

6. Redusere avlingstap og matsvinn

Løsningene forutsetter samspill mellom 

politikk, kunnskap, teknologi og god agronomi



25% -samfunnet – artsmangfoldet i jordsmonnet
En teskje jord inneholder flere levende organismer enn 
det er mennesker på jorda

Kilde: FAO
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Bærekraftig forvaltning av 
jord krever kunnskap om 

mangfoldet av jordfunksjoner

Vannrensing

Byggematerialer

Byggegrunn for 
infrastruktur

Medisiner og 
genressurser

Flomregulering

Habitat for 
organismer

Næringskretsløp

KlimareguleringKarbonopptak 
og lagring

Mat, fiber og 
energi

Kulturverdier og 
kulturminner

Jordsmonnets
mange
økosystem-
funksjoner 
og -tjenester



Kunnskap om jord for bærekraftig 
jordforvaltning i Norge:

• Det mangler helhetlig, dokumentert kunnskap 
om jordsmonnets tilstand og endringer

• Vi må kunne måle effekter av tiltak og forstå 
jordsmonnets utvikling

• Vi mangler kunnskap for å velge virkemidler, 
for forbedret agronomisk praksis 

• Vi vet ikke om resultatet av norsk jordpolitikk 
er mer bærekraftig jordforvaltning



Nytt nasjonalt program for jordovervåking

• Dokumentasjon og rapportering av jordsmonnets 
tilstand og endring 

• Tilknyttes eksisterende europeisk jordovervåking 

• 1000 lokaliteter, representativt for jordbruksarealet i 
Norge

• Indikatorer for jordressursens tilstand og endring:
– Tap av organisk materiale

– Tap av biodiversitet

– Jordpakking

– Erosjon

– Forurensning

• Programmet starter i 2023



Nytt fra EU: Certification of carbon removals to help reach net zero 
emissions - 4 QU.A.L.ITY criteria 

Quantification: Tiltak for karbonfjerning må måles 
nøyaktig og gi entydige fordeler for klimaet

Additionality: Tiltakene må gå utover eksisterende 
praksis og hva som følger av lovkrav

Long-term storage: Sertifikater knyttes til varigheten
av karbonlagring - permanent lagring

Sustainability: Tiltakene må bevare eller bidra positivt
til bærekraftsmål for klimatilpasning, sirkulær
økonomi, vann- og marine ressurser og biologisk
mangfold.



Matproduksjon og naturgitte forutsetninger i Norge 

Bratt Bløtt
Østlendingen

Kaldt

PxHere

Det meste av våre jordbruksarealer er av god kvalitet, men 
temperatur er jevnt over den begrensende faktor.
På nærmere 60% av arealet har vi få alternativer til grasdyrking

Foto: NIBIO fotoarkiv



Regional produksjonsfordeling og jordhelse/jordkarbon 

Økt selvforsyning betyr:

• Mer energi- og proteinrike 
planter 

• Mer grøntproduksjon

• Husdyra fortsatt i grasområdene

«Carbon farming» kan være:

• Mindre jordarbeiding

• Kontinuerlig plantedekke

• Variert vekstskifte

• Tilførsel av organisk materiale

Vi trenger kunnskapsbaserte løsninger på målkonfliktene - eksempel



Fortellingen om det norske jordbrukssystemets historie
er de korte linjer mellom forskning, rådgivning og bonde 



Foto: Siri Svendgård-Stokke, NIBIO
Foto: Ragnar Våga Pedersen, NIBIO

Praksisnær og forskningsbasert arena for læring 
der alle aktører deltar

Bonde – rådgiver – forsker – forvalter
Europeisk nettverk gir stor bredde

Mer robust og bedre dokumentert kunnskap
kommer raskere i praktisk bruk

Living Labs – erfaringsbasert læring

Hvordan få ny kunnskap raskere i bruk?



Foto: Erik Joner, NIBIO

98 % av kaloriene og 85 % av proteinet
Levested for 25 % av klodens arter

Et bredt spekter av essensielle økosystemtjenester
Jord i god tilstand bidrar til 13 av 17 bærekraftsmål

Å beskytte jord handler om mer enn framtidas matsikkerhet 

Ingen bærekraft uten  matsikkerhet

Ingen matsikkerhet uten jordvern
Jorda må brukes der den er

Jordsmonnet gir oss 



Nordens jordbruk  blir viktigere når mat-usikkerheten øker

Foto: Åge Nyborg, NIBIO

Avtakende mat- og biomasseproduksjon, jordforringelse og vannknapphet i sør
Nordens landbruk kan mestre klimaendringer bedre enn det varme sør

Økende behov å tilpasse for økt produksjon og risikoreduksjon
Arealene i Norden får større relativ verdi



Hva er aller viktigst for verdens matsikkerhet?

Foto: Arne Bardalen og  NIBIO fotoarkiv

Beskytte jordressursene 

Ta vare på bønder i alle land



NIBIO_no

NIBIO_no

NIBIO.no

www.nibio.no

Arne Bardalen

arb@nibio.no

48 06 73 28



13.12.2022 1

Hva kreves av et levende laboratorium i Horisont Europa?
Gudrun Langthaler og Thorbjørn Gilberg, Forskningsrådet

Forskningsrådets webinar, 13. desember 2023
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Samfunnsoppdragets 4 byggeblokker

Hva kreves av et levende laboratorium i Horisont Europa? Gudrun Langthaler og Thorbjørn Gilberg, Forskningsrådet
Webinar Samfunnsoppdrag Jordhelse 13.12.2022



13.12.2022Hva kreves av et levende laboratorium i Horisont Europa? Gudrun Langthaler og Thorbjørn Gilberg, Forskningsrådet
WeShvabinar Samfunnsoppdrag Jordhelse 13.12.2022
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Infodager
17. - 18. januar



13.12.2022Sett inn presentasjonstittel via toppmeny "Sett inn - Topptekst 
og bunntekst"
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The multi-actor approach described 

here, which is a form of responsible 

research and innovation, aims to 

make the research and innovation 

process and its outcomes more 

reliable, demand-driven, shared 

and relevant to society

“… user-centred, open innovation 

ecosystems based on systematic 

user co-creation approach, 

integrating research and innovation 

processes in real life communities 

and settings”.

OBOS Living Lab utforsker vi 

fremtidens bolig med utgangspunkt 

i de som skal bo her!

En boligblokk og et levende 

laboratorium – OBOS Living Lab er 

en fullskala testarena over seks 

etasjer. Her skal vi skape bedre 

bomiljøer for framtiden. 

Soil Mission European network on Living Labs Andre  …

Definisjoner
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Work Programme 2023 topics
Mission

Soil

Topics Instrument Budget
M€

No of

projects

01-01 Discovering the subsoil RIA 12 2

01-02 Soil pollution processes – modelling and inclusion in advanced digital decision-

support tools

RIA 14 2

01-03 Onsite digital technologies to monitor nutrients and chemical or biological

stressors in soil and plants with relevance for food safety and nutrition

IA 12 2

01-04 Innovations to prevent and combat desertification IA 14 2

01-05 Soil-friendly practices in horticulture, including alternative growing media IA 13 2

01-06 Soils in spatial planning RIA 7 1

01-07 Back to earth: bringing communities and citizens closer to soil CSA 6 1

01-08 Co-creating solutions for soil health in Living Labs RIA 36 3

01-09 Carbon farming in living labs RIA 12 1

Mission Clima

01-01
Testing and demonstrating transformative solutions increasing climate

resilience of the agriculture and / or forestry sector

IA 10 3



Styrken er ulik bakgrunn, disiplin og 

sektor 

Utfordringene og løsningene må 

identifiseres i fellesskap

“researchers, farmers, foresters and 

representatives of their professional 

associations, advisors, land managers and 

owners, spatial planners, food and 

bioeconomy businesses, consumer 

associations, local communities, educators, 

cultural and creative industries, citizens, civil 

society organisations including NGOs, and 

government representatives”

Hvilke partnere deltar i Living Labs?

INNOVASJON

Bønder

Forskere

Forvaltning 
og rådgivere

Interesse-
grupper

Bedrifter

NGO-er



▪ Fire til fem LLs pr. Prosjekt => mellom 40 og 100 

steder i prosjektet

▪ Et levende laboratorie med flere forsøksteder (10-20)
i. => mellom 40 og 100 forsøkssteder i prosjektet

▪ Et forsøksted kan være én eller flere gårder, et 

skogsområde, en park, et industriområde, osv. 

▪ For jordbruk forutsettes at bærekraftig jordbruk er 

målet

i. både konvensjonell og økologisk

▪ 3 prosjekter på hver 120 mill NOK

▪ Multi-Actor Approach

HORIZON-MISS-2023-SOIL-01-08: Co-creating solutions for soil health in Living 

Labs



▪ Sette opp 4-5 living labs - samarbeide om tematisk relaterte utfordringer og som dekker én eller flere 

arealbrukstyper i minst 3 medlemsland og / eller assosierte land

▪ Beskrive hvilke utfordringer og mål og begrunne hvorfor behov for samarbeid på tvers i ulike LLs

▪ Lage detaljert arbeidsplan for interdisiplinære aktiviteter, 

design, utvikling og implementering av 

lokalt tilpassede løsninger i fellesskap 

▪ Beskrive gjennomføring: deltakende og transdisiplinær 

forskning og innovasjon med fokus på praktiske løsninger; 

hensyn til relevante drivere og press

▪ Hva kan hindre oppskalering og overførbarhet? 

▪ Utvikle strategier og løsninger som tilpasses ulik miljømessig, 

sosio-økonomisk og kulturell kontekst

Søkerne må



▪ Samarbeid med JRC for å sikre, at aktivitetene er i samsvar med

EUs monitorering av samfunnsoppdrag. 

▪ Ta hensyn til indikatorene for jordhelse, der det er relevant

▪ Overvåke og vurdere effekt av løsningene – praksis, arealbruk og økosystemtjenester og 

evt. sosiale aspekter

▪ Strategi for bærekraft, inkl. økonomi og kontinuitet

▪ Dokumentere og kommunisere løsninger 

▪ Forventet samarbeide med andre prosjekter i samfunnsoppdraget, plus:

i.European partnership on accelerating farming systems transition: Agroecology living 

labs and research infrastructures

ii.The agricultural European Innovation Partnership (EIP-AGRI)

Videre skal prosjektet





Start en dialog 

om jordhelse-utfordringer i 

regionen / fylket / kommunen,  

hvem kan dette? Hvem skal 

involveres?

Identifiser Nettverk

hvor er det sammenfallende 

interesser?

Veien videre –

Invitere mulige interessenter 

(brukere) til dialog og enes om 

problemstillingen og veien 

videre

Ta kontakt med PREPSOIL  prepsoil.eu

I  januar vil Kommisjonen arrangere infodager og partnerbørs –

DATO kommer



• tverrfaglig kunnskapsgrunnlag om arealene og 
arealressursene våre.

• ny kunnskap om hvordan karbonomsetning, 
karbonbinding og -utslipp fra jord påvirkes av 
forvaltning, tiltak og driftsformer i jordbruk eller 
skogbruk.

Relevant nasjonal utlysning

– frist 15. feb 2023



Carbon Action platform: examples and lessons 
in co-creation for soil health
Kaj Granholm, project manager, Baltic Sea Action Group

Søkerwebinar: Et "levende laboratorium" for jordhelse – hva er det for noe?, Forskningsrådet, 13 December 2022



Healthy soil
as basis

-
TOWARDS 

MULTI-BENEFIT 
AGRICULTURE



CARBON ACTION – a matured collaboration platform

• Started in 2017 with pilot grant 500 000 €
• BSAG and Finnish Meteorological Institute as initiators
• Today some 20+ different projects / 30+ M€ funding
• Stakeholder and example in EU ’Carbon Farming’ and

collaboration with 4/1000 Initiative since 2019

”I’m really impressed on how you have developed Carbon Action platform. 
…very pragmatic way, linking farmers and scientists into a living lab where
you are working together and learning from each other. This is something

we would like to promote in other countries.”

– Dr. Jean-François Soussana
INRAE & 4/1000 Initiative



CARBON ACTION PLATFORM

Communication & Media

DECISION-
MAKERS

CAP, climate policy
carbon market, 

water quality
programs

SCIENTISTS

20+ projects
Soil science, 
agronomy, 

meteorology & GHG, 
economics

FARMERS

100 pilot farms,
20 intensive farms,
1700 in peer club 

and e-course,
advisors

4/12

International 
networking:

Nordic co-op

4/1000 Initiative

Horizon Europe 
Soil Mission

COMPANIES
10+ companies

training, 
sourcing criteria, 

ESG, 
products
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ELEMENTS OF CARBON ACTION PLATFORM

FREE ONLINE COURSE ON 
REGENERATIVE 
CARBON FARMING

https://www.fieldobservatory.org/en/online-field-data/
https://www.uudistavaviljely.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=D-0-KrVlz5k



Funders Partners, i.a. Steering group

• Ministries

• EU Commission

• Universities

• Research institutes

• Producer organisations

• Advisory organisation

• Farms and other
businesses



”Carbon farming” path

• 100 pilot farms engaged at start

• Tailored carbon farming path, with
designated practice(s) on 3 ha plots
• Vegetation cover, diverse crop rotation
• Soil structure, health, reduced tillage
• Recycled organic soil amendments and 

fertilizers
• Adapted grazing

• 5-year study with top and deep soil
sampling

• CO2 flux measurement at intensive sites, 
modelled results, sensor etc. data on 
advanced sites

                                



Farmers’ experiences: restored motivation and peer support

”Carbon Action helped me make the
decision to take over the management of 
our family farm” – Maria Oesch

”Regenerative farming has helped me save
1/3 in mineral fertilizers and thus mitigate
the rising costs” – Jari Eerola

”It feels great to be a pioneer and have a 
positive impact by example” – N.N.

8/12



Lessons for aspiring Living labs

• Platforms help attract and align
research funding – but research
funding steers action

• Thematic platforms/groups help 
serve stakeholder needs

• Farmer-to-farmer exchange and peer
groups highly valued

• Combination of different funding
gives flexibility and increases impact

• Communication and synthesizing
research is a growing need

• Keeping farmers committed to and 
engaged over a multi-year research
study is a challenge

• Data practises and management 
need special attention in co-creative
research



AHEAD ON CARBON ACTION PLATFORM 2023-2024

10/12

• 6-year research plan, STN MULTA 2019-
2025

• Final soil sampling (2023-24), analysis and 
results of the 5-year soil study
• Funding pending for 1m sampling

• More focus on biodiversity 2023->

• Short e-course on RegAg for decision-
makers (company and political)

• Nordic and EU cooperation
• Nordic Living Labs
• Awaiting decision on 3 topics in September

2022 HE SOIL call
• 4 per 1000 Northern Europe Regional Meeting 

June 2023

Photo: Anna-Liisa Laine



12 ICOS SCIENCE CONFERENCE 2022

www.bsag.fi/en/4p1000-2023/



THANK YOU

Follow us:
@BSAG_
#CarbonAction
www.carbonaction.org

All photos: BSAG (unless photographer credited)



Involvering, medvirkning og samspill for 
jordhelse – er det mulig?

Egil Petter Stræte, Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning

Søkerwebinar, Norges forskningsråd 13. desember 2023



Hva skal til for å få til endring?

Motivasjon for endring
➢ Forståelse for at det er behov og hvorfor

det er behov for bedre jordhelse 

➢ Kunnskap – hvordan endre til hva

➢ Nytte – for meg og hvem?

➢ Risiko ved endring

Erkjenne behov for 
endring

Bryte med etablert 
praksis Etablere ny praksis



Hva er levende 
laboratorium?
• En metode for involvering av ulike 

aktører i et prosjektbasert arbeid, 
noen mener det også er en mer varig 
plattform for samarbeid

• Har et demokratisk perspektiv i den 
forstand at en søker å involvere de 
som er berørt

• Støtter åpen innovasjon

• Et mangfold i hvordan det defineres 
og gjennomføres 

• Overlapper i perspektiv og metode 
med aksjonsforskning, 
søkerkonferanser, «bottom-up», 
brukermedvirkning mv

Source: Project AgriLink. (Sutherland, Labarthe et al. 2018)

Prosess fra felles problem-
definering til at nye løsninger 
prøves ut og tas i bruk



Involvering og 
sympatisering

Definere

Ideer og 
løsninger

Prototype

Testing

Imple-
mentering Forstå

Utforske

Realisere

Kilde: H. Leirs, based on Bootcamp, 2010 

(Sutherland et al. 2018)

Bruk av Living Lab i 
prosjektet AgriLink:
• Fasilitator
• Monitor

https://www.agrilink2020.eu/


Når starte et levende laboratorium? (og når ikke)
Based on experiences from 
six LL in AgriLink (H2020)
a54e54118bd5601a02554503
8b46b892444ab9b9 
(openlearncreatelive-
s3bucket.s3.eu-west-
2.amazonaws.com)

Potters , J., Collins, K., 
Schoorlemmer, H., Stræte, E.P., 
Kilis, E., Lane, A. and Leloup, H. 
(2022), Living Labs as an 
Approach to Strengthen 
Agricultural Knowledge and 
Innovation Systems. EuroChoices, 
21: 23-29 -

https://doi.org/10.1111/1746-
692X.12342

https://openlearncreatelive-s3bucket.s3.eu-west-2.amazonaws.com/a5/4e/a54e54118bd5601a025545038b46b892444ab9b9?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22Assessment%20tool%20%C3%A2%C2%80%C2%93%20Conditions%20for%20a%20Living%20Lab.pdf%22&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAUGDHWV25PIQSIQVT%2F20221202%2Feu-west-2%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221202T110538Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=21600&X-Amz-Signature=383b013f3b876ddea12de0d75e6fc6b02910430784186db1ea6d2e14a526d959
https://doi.org/10.1111/1746-692X.12342


(Potters et al, 2022)



Eksempel: Arbeid med vekstskifte (1/2)

• Utfordring: Samarbeid om 
vekstskifte mellom bønder –
på tvers av gårdsbruk og 
produksjoner

• Formål: Hvordan kan 
rådgiving støtte opp om slikt 
samarbeid?



Eksempel: Arbeid med vekstskifte (2/2)
• Initiativ fra næringa

• Prosjekt hos landbruksrådgivinga – strukturerer 
arbeidet

• Jordbruksrådgivere sentrale

• Mobilisering av bønder med interesse, 
møteserie

• 3-4 grupper med 4-5 bønder i hver

• Forskere og forvaltning koplet på

• Prosessen fortsetter

Involver-
ing og 

sympati-
sering

Definere

Ideer og 
løsninger

Prototype

Testing

Imple-
mentering



Living Lab/Levende laboratorium for bedre jordhelse

Å komme i gang:

• Noen må ta initiativ og eierskap

• Identifisere pågående Living Labs og det som ligner i form av aktiviteter 
og strukturer

• Vær fleksible i organisering av Living Labs

• Husk vilkårene som bør være tilstede for å etablere Living Labs

• Living Labs er en metode på veg mot målet om bedre jordhelse

• NB: Horisont Europa har definert Living Lab for utlysing om jordhelse

• Finansiering: Hver enkelt Living lab krever ressurser (miks)



Forslag til videre aktivitet nasjonalt

• Nyttig med et nettverk på nasjonalt nivå knyttet til 
jordarealer
−Opplæring og trening for fasilitatorer og andre (verktøykasse og 

kompetanse)

−Erfaringsutveksling

−Digital plattform

−Finansiering av et nasjonalt nettverk

• Ruralis: Interesse for seminar for hvordan starte opp og drive 
med Living Lab? Samarbeid? 



Mer om levende 
laboratorium

• The European Network of Living 
Labs (ENoLL): nettkurs, maler og 
forslag – se nettsted: 
https://enoll.org/

• Project AgriLink

• AgriLink online course. Creating 
innovative agricultural advisory 
services through a Living Lab. 
Available online at: 
https://www.agrilink2020.eu/far
m-advisors/e-learning-for-living-
labs

• g-labs/

egil.petter.strate@ruralis.no

https://enoll.org/
https://www.agrilink2020.eu/
https://www.agrilink2020.eu/farm-advisors/e-learning-for-living-labs
mailto:egil.petter.strate@ruralis.no


NLR – en nøkkel for 
omstilling gjennom 
levende laboratorier?

Jon Mjærum, NLR



NLR - noen nøkkeltall

• 10 regioner 
• selvstendige juridiske og  økonomiske enheter

• 360 medarbeidere

• 24 411 medlemmer (31.12.2021)

• 92 kontorsteder

• Ca. 350 mill. kr i omsetning

• Finansieres av medlemskontingent, salg av tjenester, 
prosjektinntekter og midler fra Jordbruksavtalen

NLR



NLR

Bindeledd mellom forskning og landbruk

• NLR innhenter, utvikler og formidler kunnskap til 
næringsutøvere i landbruket 

• NLR tilbyr oppdatert rådgiving til sine 
medlemmer basert på resultater fra våre egne 
lokale forsøksfelt, og forskningssamarbeid med  
NIBIO, NMBU med fler 

• Vi gjennomfører 700-800 forsøksfelt årlig

• NLR skal også formidle innspill til 
forskningsspørsmål fra næringa til forskningen



NLR

NLR gir råd på mange fagområder

Grovfôr

Korn, frø, oljevekster

Poteter 

Grønnsaker

Frukt og bær

Veksthus

Økologi

Økonomi

Helse, miljø og sikkerhet

Landbruksbygg

Bioenergi

Maskinteknikk

Presisjonslandbruk

Jord

Hydroteknikk

Klima og miljø

Kulturlandskap



Markdagen- NLR sin merkevare

• Her samles bønder, rådgivere (og iblant forskere) 
ute i felt, hvor vi både kan se og diskutere 
problemstillinger og mulige løsninger.

• Erfaringsutveksling mellom deltagerne er 
uvurderlig viktig

• Årlig gjennomfører NLR nær 900 markdager med 
temaer fra alle våre rådgivingsområder



NLR

Levende laboratorier – hva kan NLR bidra med?

• Kjennskapet til og kontakten med det praktiske landbruket

• Kontakten med forskningen

• Et apparat for å gjennomføre forsøk, utprøvinger og registreringer på gårdsnivå

• Erfaring med å samle bønder til markdager og grupperådgiving

• Stor tillit i næringa

• «Edderkoppfunksjon»



NLR

Eksempel på aktiviteter med tema jord

Karbon Agro

• Prosjektet er en norsk vinkling av det internasjonale konseptet Conservation 
Agriculture, et driftssystem der jordhelse står i fokus. 

• Prosjektet Karbon Agro ser på muligheter og utfordringer forbundet med 
driftsformen under norske forhold. 

• Sammen med seks pilotbønder teste, undersøke og analysere en helhetlig 
dyrkningspraksis for redusert jordarbeiding, bruk av fangvekster og et tilpasset 
vekstskifte. 

• Mål om redusert behov for innsatsfaktorer, samt en effektiv og bærekraftig 
produksjon.



NLR

Plantedekke hele året?

Eksempel på en vellykket etablering av fangvekst
etter korn

Foto: Morten Berntsen Livenengen, NLR



NLR

Ett eksempel til

Jordhelse i epleproduksjon

• Telefrukt produsentlag, gjennom seks produsenter i Telemark og 
Vestfold, NLR støtter produsentlaget faglig og administrativt

• Mål: utvikle en helhetlig løsning for bærekraftig fruktproduksjon 
gjennom å knytte kvaliteten på jorda (jordhelse) til plantehelse, 
avlingsnivå og fruktkvalitet. 

• Prosjektet er initiert av fruktprodusenter, og derfor eid av 
Telefrukt produsentlag. 



Kompetanse for framtida!

NLR



Process and project overview
Planned support and assistance at 
national level 

Coordinator Niels Halberg, Aarhus University



O1. To raise awareness among national and 
regional stakeholders on the Soil Mission 

O2. To build capacity of potential applicants 
on LLs/LHs 

O3. To steer the discussion on regional sites 
adequacy to set up the first national LLs 

O4. To facilitate matchmaking opportunities 
within and across regions 

O5. To successfully transfer the knowledge 
generated 

- build ownership of the soil mission’s objectives … key 
soil health challenges identified in the different regions 
and sites, most suitable to set up the first living labs

Provide key information and capacity building material 
on the living lab approach and how to start and run LLs

Provide coaching sessions to potential applicants to 
improving their initial ideas, act as a helpdesk 

Effectively bringing a range of different actors together 
in joint proposals within each living lab area or region 

and across borders 

Produce capacity building material capitalizing on the 
national engagement sessions for future use by other 
entities engaged in supporting the creation of living labs 

Ambition and Objectives
The main objective of NATI00NS is 
• reaching out to and preparing regional and national stakeholders 

to apply for and implement soil health LLs, 
• facilitating the deployment of the Mission across European regions. 



Funded by 
the European Union

Consortium and coverage

LEGEND
ICELAND

MS directly represented by NATI00NS 
beneficiary

MS engaged by NATI00NS beneficiary

AC represented by NATI00NS 
beneficiary

AC engaged by NATI00NS beneficiary

Advisory Board

International Union of
Soil Sciences

Key network group

With assistance 
of national 
cooperating
organisations 
and NCPs



Preparing regional and national stakeholders to create LLs



Preparing regional and national stakeholders to create LLs





Funded by 
the European Union

(2nd, 3rd…2nd, 3rd… waves)

(and 
more)

Multi-Actor Soil Health
National Hubs

Ready as platforms to engage to when 
implementing PREPSOIL, Nati00ns,
the Mission activities and upcoming 
projects and consultations.

Pan-European Stakeholder
Network

Guidance from and contribution to the Mission secretariat, DG AGRI

EU umbrela organisations (ACR+, F-PCTEX, others)

Pan-European Stakeholders

National soil Hubs w stakeholder

Representatives (1st wave)



Funded by 
the European Union

PREPSOIL
CSA to support the Soil 

Mission

Coordinator: Niels Halberg

DCA – Danish Center for Food and 
Agriculture, Aarhus University

Find out more on
www.prepsoil.eu



Funded by 
the European Union

SOIL NEEDS
Evaluation of soil 
needs, at least in 19 
regions, focusing in
the landscape level.

LIVING LABS
Elaboration of 
model business 
plans, incl. 
governance and 
sustainability. 

STAKEHOLDER MANAGEMENT
Expansion of National Soil Hub concept, coordination and organisation of stakeholder 
identification, engagement and co-creation. 
At EU, national and regional levels. Multi-actor approach.

MONITORING
Assessment of indicators 
for different land uses, 
exploring EO and citizen 
science, improvement of 
monitoring knowledge

AWARENESS, CAPACITY BUILDING AND CONNECTIVITYSpecific events and activities, including science-policy interface, 
planned to build awareness, and improve the knowledge base among 
citizens, land managers and urban planners, 
as well as facilitating connections among different communities of 
practice; dialogues w Soil Advocates.

STOCKTAKING

From previous 
initiatives, 
especially on 
agricultural soils.

OPEN SCIENCE

By default, multi-
plying the impact.

FLEXIBLE

Smooth 
communication and 

adaptation to the 

Mission’s needs.

KEY 
PRINCIPLES

CAPABLE
Consortium 
composed of the top
EU researchers, 
agencies and 
stakeholder 
associations.

WEB PORTAL
Knowledge 
aggregator, spaces for 
inter-connection, LL 
atlas, promotion of 
best practices and soil 
advocates, etc. 

Main activities and outcomes

Building on the EJP SOIL program, SMS project, SOILS4EU, ALL-Ready,…
Expanding to different soil use types and broader scope of Soil Mission 
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