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Livet på jorden

avhenger av sunn jord
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Samfunnsoppdraget leverer gjennom
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Mission Jordhelse - arbeidsprogram 2023

Utlysningens budsjett 126 mill. Euro

Åpner 17. januar, frist 20. september 2023
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Mission Klimatilpasning – én topic i arbeidsprogram 2023

Topic-budsjett 30 mill. Euro

Åpner 10. januar, frist 20. september 2023



I flere topics kreves: 

1. Multi-Actor Approach – involvering av relevante sluttbrukere beskriv i 

søknaden brukerinvolvering fra planlegging til anvendelse og formidling, 

mangfold av partnere

2. Klarere referanse til EU-prosjekter HE og H2020 / krav om å samarbeide 

med søsterprosjekt => budsjett!

3. Krav om å bruke Copernicus og / eller Galileo/EGNOS hvor det er relevant

13.12.2022
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Hva er Multi-Actor Approach? Hva er TRL?



Horisont 2020

Research and innovation actions

100% + 25%

Innovation actions

70% + 25% (Unntak: 

non-profit

organisasjoner: 

100+25%)

EIC Accelerator

70% + 25%

Technology Readiness Levels for Research and Innovation

Horizon Europe



Undergrunn avgjørende for jordhelse – karbon- og vannretensjon, næringsstoffer, 
produktivitet, habitat – økosystemtjenester – lite kjent

▪ Jordarbeiding – drivere og press – mer kunnskap og data om undergrunnen
▪ Hvilke tiltak for jordhelse i jord- og skogbruk, byer og naturvernområder og 

utsatte landskap? 
▪ Risikovurdering av jordutarming
▪ Data og samarbeid med European Soil Observatory, JRC – LUCAS Soil Survey

▪ Overordnet mål: bedre kunnskap for arealbrukere, forvaltning og 
beslutningstakere

▪ Modellering og implementering av metoder og tiltak
▪ Forstå rollen for klimatiltak og vannlagring

▪ Research and Innovation Action    2x 6 mill. Euro    Multi-Actor Approach

HORIZON-MISS-2023-SOIL-01-01: Discovering the subsoil
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Jordforurensing er økende og kompleks –resipient og kilde 

Integrering jord-vann-luft

• Bedre modeller av forurensningens effekt på jordprosesser

• Trusler mot økosystemtjenester fra forurensning

•Data til EU Soil Observatory og Destination Earth fra konkrete 
tilfeller

• Scenarier - effekt av endringer i jordforvaltning og policytiltak

Overordnete mål: 

• Innsikt for beslutningstakere, datatilgang og modeller

• Bedre praksis for jordhelse

•Research and Innovation Actions 2x7 mill. Euro
Overview of contaminants in Europe @eea.europa.eu

HORIZON-MISS-2023-SOIL-01-02: Soil pollution processes – modelling and inclusion in 
advanced digital decision-support tools

13.12.2022
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Utnytte onsite teknologier i primærproduksjon og matprosessering – oppskalering for sporing 

av matkvalitet og –trygghet 

▪ Utvikle onsite teknologier (lysbasert, fjernmåling, AI) – for å oppdage og analysere 

næringsstoffer som tillater justeringer i jorden

▪ avsløre kjemiske og biologiske kontaminanter i mat 

▪ Teknologier for å oppdage jordparametre i feltet og som kan være relevante for 

mattrygghet og ernæring og som kan forbedres gjennom f. eks. presisjonsjordbruk, 

sanering av jord, o.l.

▪ Modellering, digitalisering og fjernmåling av forurenset jord som kan sette mattrygghet og 

–kvalitet i fare

▪ Overordnet mål: riskiohåndtering og overvåking

▪ Innovation Action 2x 6 mill Euro TRL 7-8

HORIZON-MISS-2023-SOIL-01-03: Onsite digital technologies to monitor nutrients
and chemical or biological stressors in soil and plants with relevance for food safety
and nutrition
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Sør- og Sørøsteuropa utsatt for ørkenspredning – forståelse og løsningsforslag

▪ Drivere (spes. soisioøkonomiske) av jordutarming i natur- og 

jordbrukssystemer i tørre landområder

▪ Scenarier og løsninger som forhindrer forørkening og gjenoppbygger

utarmet jord (økt OM, forhindre salinisering, bedre resiliens mot tørke) og som 

er tilgjenglig for jordbrukere og –forvaltere

▪ Plante- og mikrobiom-diversitet for resiliens inkluderes

▪ Bærekraftig jord- og vannbruk for bedre resiliens – konvensjonell og 

økologisk

▪ Skolering, øke bevissthet, anbefalinger til beslutningstakere

▪ Inkl. Middelhavsland

▪ Innovation Actions 2x 7 mill. Euro TRL 5-7 Multi-Actor Approach

HORIZON-MISS-2023-SOIL-01-04: Innovations to prevent and combat

desertification

13.12.2022
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Hagebruk - fotavtrykk på jordhelse og ut i verdikjeden; erstatning av torv 

▪ Hagebruk som er positiv for jordhelse (konvensjonell og økologisk) og uten torv

▪ Alternativer som fungerer, EU-regler, avveiing av utilsiktede virkninger og konsekvenser

▪ Bærekraftig hagebruk

▪ Analyser av sårbarhet, barrierer, avhengigheter, behov for kritisk infrastruktur, 

markedsaspekter, alle typer hagebruk 

▪ Overordnete mål

▪ Mindre karbon- og miljøfotavtrykk av hagesektoren

▪ Nye bærekraftige og trygge produkter gjennom hele livsyklusen

▪ Bevissthet, deling og skolering 

▪ Innovation Actions 2x 6,5 mill Euro TRL 5-7 Multi-Actor Approach

HORIZON-MISS-2023-SOIL-01-05: Soil-friendly practices in horticulture, 

including alternative growing media

13.12.2022Sett inn presentasjonstittel via toppmeny "Sett inn - Topptekst 
og bunntekst"

16



No net land take by 2050 – hensyn til jordens økosystemtjenester – I urbane 

og rurale strøk

▪ Arealplanleggingens hensyn til jord?

▪ Hva må vi vite om avveininger? 

▪ God praksis - arealbeslag, -gjenbruk, gjenoppretting, fjerning av 

jordforesegling og jordfunksjonalitet, naturbaserte løsninger

▪ Samarbeid med myndigheter for strategier for null arealbeslag innen 2050; 

praktiske anbefalinger og kompetanseheving, verktøy 

Research and Innovation Action 1x7 mill Euro

HORIZON-MISS-2023-SOIL-01-06: Soils in spatial planning

13.12.2022
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Bevissthet om av jordhelse – betydning og trusler - engasjement

• Nettverk av interessenter og som engasjerer oss

• Kultur- og kreativsektoren som vil formidle om jordens betydning

• Engasjement, kommunikasjonskampagner, festivaler, økt 

kapasitet, bevissthet

Coordination and Support Action   1x 6 mill Euro   Multi-Actor Approach

Financial Support to third parties

HORIZON-MISS-2023-SOIL-01-07: Back to earth: bringing

communities and citizens closer to soil

13.12.2022
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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



▪ Full-skala demonstrasjon av klimaresiliens

▪ Vern og gjenoppbygging av marine og ferskvannsøkosystemer og biodiversitet 

▪ Jord og vegetasjon med sentral rolle

▪ Sosio-økologiske og naturbaserte løsninger => økt vannlagring resiliens mot klimaendringer

Innovation Action 1x 15 mio Euro TRL 5-7

HORIZON-MISS-2023-CLIMA-OCEAN-SOIL-01-01: Joint demonstration of an integrated

approach to increasing landscape water retention capacity at regional scale

13.12.2022
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Utvikle og teste innovative løsninger for klimaresiliens – demo av 

naturbaserte løsninger og gjenopprette jordbruksarealer

• Tåle tørke– biodiversitet i nedslagsfelt og kanaler

• Agro-økologiske løsninger og resiliens - smart farming

• Mer naturlige økosystemer –verdien og bevissthet

Overordnet: systemiske, stedsspesifikke løsninger som 

gjenoppbygger økosystemer, synergier for resiliens og bærekraftig 

landbruk

Minst 4 demoregioner i minst 3 EU- og assosierte land i hvert prosjekt

Re-applications i andre regioner

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/biogeographical-
regions-in-europe-2

HORIZON-MISS-2023-CLIMA-01-01: Testing and demonstrating transformative 

solutions increasing climate resilience of the agriculture and/or forestry sector

13.12.2022
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Innovation Actions 3x 10 mill. Euro TRL 6-8 Ulike biogeografiske regioner i Europa       Particpatory approach





“Rooted in research and 

innovation … leading to 

societal transformations and 

social impact.”

Hva er et levende laboratorie?



Det som identifiserer et levende laboratorie i samfunnsoppdraget jordhelse

- Retter seg mot sluttbrukere

- Involverer arealbrukere, forskere og innovatører og andre involverte

- Har aktiviteter som foregår under virkelige omstendigheter

Som gjennom,

- Systembasert forskning

- Partnere sammen planlegger, tester, overvåker og evaluerer løsninger

Oppnår,

- Raske omstilling

Hvorfor satse på levende laboratorier 

for jordhelse?

1. Omstillingen går for sakte

2. Gode erfaring fra living labs i andre sektorer



Styrken er ulik bakgrunn, disiplin og sektor 

Utfordringene og løsningene må identifiseres i fellesskap

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 12 mill euro

▪ 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



Fokus på karbonjordbruk

▪ Karbonbinding i jord, levende biomasse og dødt organisk materiale

“Conserve and increase soil organic carbon stocks”

▪ Utvikle god praksis og metodologier – rask implementering av 

løsningene i praksis

▪ Science – policy dialog for politikkutvikling, forvaltning av sertifisering av 

karbon lagring

▪ Samme logikk for levende laboratorier

▪ Ett prosjekter på 12 mill euro

HORIZON-MISS-2023-SOIL-01-09: Carbon farming in living labs





1. Dialog om jordhelse-utfordringer i regionen / fylket / kommunen  - hvem kan dette? Hvem skal 

involveres?

2. Nettverk – hvor er det sammenfallende interesser?

3. 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

Veien videre –



Et annet relevant arrangement

• 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.

Se også nasjonale muligheter



11.11.2022, NFR jordhelse forskning søker webinar

Adam O’Toole, Department of Soil Biogeochemistry and Soil Quality, NIBIO

Jordhelse forskning i Europa
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Hva er jordhelse?

Jordhelse er jordas evne til å fungere som et 
levende system som opprettholder sunn plante-
og husdyrproduksjon, sikrer vann- og luftkvalitet 
og er et velfungerende habitat for biologisk 
mangfold.

(egen tolkning/oversettelse fra engelsk definisjon 
fra FAO 2008)

FAO 2008. An international technical workshop Investing in sustainable crop intensification The case for improving soil health. Integrated Crop Management Vol.6-2008. FAO, Rome: 22-24 July 2008
Janzen et al. 2021 The soil health metaphor. Soil Biol. And Biogeochem, 159

Mer fokus på jordbiologi enn tidligere



jordkjemi

jordbiologi

jordfysikk

Jordhelse er en tverrfaglig tema som må forstås i 
kontekst til ulike direkte og indirekte drivende faktorer

Produksjonsform, mål, forretningsplan

Økonomi, markedskrefter,
insentiver, regelverk,

Forventninger fra samfunnet
(rammebetingelse)

Stedsspesifikk faktorer
f.eks jordsmonn, klima, topografi, hydrologi

Agronomisk praksis 

Jordhelse er et konsept som
ligger i grenseflater mellom 

disse 3 fagområde 

Forståelse av disse drivende faktorer og deres interaksjon kan være grobunn for ulike forskningsprosjekter 
Med fokus på jordhelse

Utdanning, kunnskap, erfaring  
ideologi, verdier, tradisjoner/normer 

Ansvarsfordeling, eierskap og samarbeid

Eksterne hendelse/faktorer f.eks.  Nedbygging, krig



Disse land er mest aktivt i forskning relatert til jord
(jo mørkere jo mer aktivt) 

https://webgate.ec.europa.eu/dashboard



Hvordan finner ut om hvem driver med jordhelse forskning 
i Europa

• Besøk https://cordis.europa.eu/projects/en

• Jeg brukte søkeord «Soil health» og fant 56 prosjekter

• Noen eksempel som NIBIO har vært eller er involvert i 
– RECARE https://www.recare-hub.eu/

– EJP-Soil www.ejpsoil.eu

– Prepsoil www.prepsoil.eu

- Store forskningsaktører som er ofte tar en koordinerende rolle inkludere INRAE (Frankrike), CREA 
(Italia), CSIC (Spania), Wagneningen (NL), ILVO (Belgia), Aarhus Universitet (DK), SLU (Sverige)

- Undersøk hvem delta i slike prosjekter som du finner på CORDIS

- Ta kontakt med forskere i Norge – NIBIO, NMBU, NORSØK, SINTEF, osv.



Prepsoil prosjekt er en kommunikasjons 
prosjekt og skal:

• Bevisstgjøre EU befolkningen og bestemte målgrupper om viktighet av jord og hvordan vi kan ta 
vare på det (Fokus på video og sosiale media kanaler)

• Ta kontakt med ulike brukere av jord og fortelle dem mer om Soil Mission og diskuterer hvordan 
de kan bidra for å nå Soil Mission mål

• Samler eksisterende kunnskap om jord, lage nytt innhold, og lage en kunnskapsportal 
www.prepsoil.eu

• Profilere bønder, organisasjoner, nettverk tvers Europa som er i gang med god 
jordforvaltningspraksis og kan være en inspirasjon til andre 

• Kartlegge potensiale bondegrupperinger som ønsker å danne Living Labs i sin regioner og 
profilere deres arbeid og støtte dem med deres kunnskaps behov når det gjelder Soil Mission

• Identifisere og jobbe sammen med «Soil advocates» og «Soil ambassadors» som kan nå 
budskapet ut til flere

• Kartlegge jordforbedrende behov og tiltak i 19 regioner i Europa (Trøndelag er den som er 
foreslått for Norge)



Vi ønsker kontakt med:

Grupperinger som vil danne Living Labs og 
Lighthouses

Soil advocates

Kjendiser som vil være ambassadører for jord



Prepsoil consortium

* Some countries not represented by the 
partners’ legal addresses are still covered by the 
emmbers of the associations, achieving full EU 
coverage, and some associated countries 
(Turkey, Romania, Greece, Bulgary, Croatia, 
Austria, Cyprus, Ireland, Luxembourg, Malta, 
Portugal, UK, Slovenia, Finland, Latvia, Estonia, 
Lithuania)

Academic partners

- AU
- WUR
- SLU
- INRAE

- NIBIO
- ZALF
- IUNG
- CSIC

- ÖMKi
- DELTARES
- JRC

Consulting experts

- LESPROJEKT
- TRUST-IT
- COMMPLA

- ENOLL
- RE-SOIL

- COPA-COGEECAU & national associations *

Funded by
the European Union

- ENOLL
- RE-SOIL
- COPA-COGECA

- ACR+
- F-PCTEX (ERIAFF)
- ACTA



Takk for oppmerksomheten !

Flere spørsmål om biokull? Ta kontakt med Adam O’Toole via epost 
adam.otoole@nibio.no



Norges forskningsråd, 11. November 2022

Kamran Shalchian-Tabrizi
Universitetet i Oslo 
Smartsoil AS



Globale utfordringer i landbruket -  
                                 Er mikrober en del av løsningen?



Globale utfordringer i landbruket
• Plantesykdommer:  

20-40% av alle avlingstap i landbruket skyldes mikrober.

• Matkvalitet:  
2 mrd mennesker lider av mangel på sporstoffer i maten (engelsk: 
Hidden hunger).

• Klimagassutslipp:  
24% av verdens klimagassutslipp kommer fra landbruket. 

• Jorderosjon:  
Erosjon har forringet 24% av produktivt land. Påvirker 1,5 milliarder 
mennesker.



Hva kan mikrober bidra med?
• Sykdom: Rike samfunn av mikroorganismer hindrer etablering og framvekst av 

skadegjørere.


• Næringsstoffer: Mikroorganismer tilgjengeliggjør næringsstoffer og sporstoffer for 
vekster


• Klimatisk stress: Planter blir mer robuste mot klimatisk stress når de inngår 
samarbeid med mikrober


• Jordstruktur og aggregater: Mikrober bygger jord aggregater, reduserer erosjon 
og minsker effekten av tørke.


• Jordkarbon: Mikrober omdanner organiske materiale i jord og pakker inn i 
jordaggregater.





Smartsoil AS



Jordhelse og karbonfangst
Buskerud, Grønt Fagsenter, Anders Næss

Smartgjødsler i potetproduksjon 
Smartsoil,  Erik Norgaard

SOILS, Menneskeskapt jord 
Miljøhumaniora, UiO, Ursula Munster

Bærekraftig fruktproduksjon
Telemark/Vestfold, Telemark produsentlag
Trond Bergskås
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