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Solrun Figenschau Skjellum, leder for seksjon for klimakunnskap og klimatilpasning



FNs klimapanel: Vi har et valg!



Maisavling etter tørke i Kenya
Foto: Minden/Peter Davey/Flpa

Mangel på mat og vann

 Redusert tilgang til 
ferskvann

 Avlinger av hvete, ris og 
mais vil bli redusert mange 
steder i verden

 Verdens behov for mat øker
i takt med befolknings-
veksten



Verdens største risikoer de neste 10 årene



Hvordan vil klima endre seg i Norge?

 Nedskalert FNs klimapanels 
utslippsbaner

 4,5 ◦C varmere
 Våtere
 Havet stiger
 Havet blir surere



Økning i vekstsesong i slutten av århundret. Kilde: Klima i Norge 2100

Lengre vekstsesong i Norge…..

 Lengre temperaturbasert 
vekstsesong i hele landet

 Størst endring langs kysten, 
spesielt nordover fra 
Nordvestlandet

 Opp mot 3 måneder lengre 
noen steder 



Foto: Terje Pedersen, Vestfold

…men det blir adskillig våtere 

 18 % mer nedbør 
 Flere og større 

regnflommer
 Styrtregnepisodene blir 

kraftigere og hyppigere
 Jordbruket er sårbart for 

nedbørsendringene





Foto: Tore Høyland

Hva betyr dette for norsk matproduksjon?

 Både positive og negative 
effekter

 Få helhetlige studier
 Nettoeffekt usikker, men 

«nedside» er stor
 Klimatilpasning er 

nødvendig



Informasjon om klimatilpasning



Foto: www.pixabay.com

Men utslippene må reduseres drastisk

 FNs klimapanel om 
togradersmålet:
– 40-70 % fra 2010 til 2050 og 

nær null eller under null i 
2100

 Ny klimaavtale i Paris
– Godt under 2 grader og 

tilstrebe 1,5 grad
– Landenes utslippsmål må 

økes



Paris-avtalen - femårig «status»

2023: Global Stock-
take

2020: Nationally
Determined
Contribution

2025: Nationally
Determined
Contribution

2028: Global Stock-
take

2030: Nationally
Determined
Contribution

FNs klimapanels sjette 
hovedrapport og tre 

spesialrapporter



Norsk utslippsforpliktelse for 2030

 Minst 40 prosent utslippsreduksjon i 
2030 sammenliknet med 1990

 Dialog med EU om avtale om felles 
oppfyllelse (inn i «EU-boblen»)
– Kvotepliktig sektor: del av EUs 

kvotetak
– Ikke-kvotepliktig sektor: 0-40 

prosent reduksjon



Norges utslipp av klimagasser



Utslipp fra jordbruket, inkl. arealbruk



Utslipp fordelt etter kvoteplikt (OBS! 2014)



Norge som lavutslippssamfunn

10,5 tonn per innbygger 2 tonn per innbygger1 tonn per innbygger 

Millioner tonn CO2-ekvivalenter



Utvikling varierer mye mellom sektorene
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Sektorvise tiltaksanalyser
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Lavutslippssamfunnet fra 2030 til 2050



Jordbruk i lavutslippssamfunnet

 Bedre utnyttelse av jordbruksarealene

 Økt utnyttelse av restavling og 
husdyrgjødsel til energiproduksjon

 Utslippsreduserende tiltak 
– Fra kjøtt til vegetabilsk mat (1)
– Redusert matsvinn (1)
– Stans i nydyrking av myr (1)
– Biogass fra husdyrgjødsel (3)



Foto: Lars Kåre Grimsby

Videre arbeid i direktoratet

 Videreutvikling 
kunnskapsgrunnlag for 
lavutslippssamfunnet

 Kontaktforum for biogass
 Sammen med 

Landbruksdirektoratet
– Plan for restaurering av myr 

og annen våtmark
– Revisjon av 

gjødselvareforskrift



Rissa, Sør-Trøndelag
Foto: Sissel Rübberdt

Oppsummering

 Behov for bedre utnyttelse 
av eksisterende 
jordbruksarealer 

 Tilpasning er nødvendig
 Utslippskutt og økt 

matproduksjonen
 Tilpasning og utslippskutt 

må sees i sammenheng 



Nairobi, Kenya
Foto: www.pixabay.com

FNs klimapanel har vedtatt nye rapporter

 Neste hovedrapport 2020-2022
 Spesialrapporter

1. 1,5 grad i 2018
2. Hav og kryosfære
3. Ørkenspredning, utarming 

av jord, bærekraftig 
forvaltning av jord, 
matsikkerhet og opptak 
og utslipp (flukser) av 
klimagasser i økosystemer 
på land
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