
Hva vet vi om skogens klimabidrag og hvordan brukes 
ressurser best i klimakampen?

Innlegg av Audun Rosland på Arendalsuka 2016, 



Klimatoppmøtet i Paris: Historisk avtale!

 Alle land med

 Langsiktige mål

 Oppjustering hvert femte år

 God rapportering

 Folkerettslig bindende
Foto: United Nation photo, Flickr



Totalt 

karbonbudsjett:

2900 Gt CO2

Brukt:

1900 Gt CO2

Igjen:

1000 Gt CO2

Togradersmålet – hva kreves globalt?  



Skog er viktig for å redusere klimagassutslippene

 Redusert avskoging og 
skogforringelse

 Økt opptak av CO2 gjennom 
skogskjøtsel og nyplanting

 Bruk av produkter fra skogen som 
erstatter fossil energi

Viktig å avveie skogtiltak mot 
naturmangfold og andre miljøverdier



Tiltak for å øke CO2-opptaket i skog

 Planting av skog på nye areal

 Øke opptaket på eksisterende skogarealer

– Gjødsling

– Tettere planting

– Planteforedling

 Mulige målkonflikter med naturmangfold 

og andre miljøverdier



Opptak av CO2 i skogen tilsvarer omlag 50% 
av utslipp fra andre sektorer
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Øvrige sektorer

Skog og arealer



Forventet opptak fram mot 2100 – uten nye tiltak



Forventet opptak fram mot 2100 – med nye tiltak



Treårig pilotfase for planting av skog

 Høste erfaringer med tiltaket før eventuell 
oppskalering

 Miljøkriterier: 

– Unngå arealer med verdifulle naturtyper

– Kun norske treslag

– Arealer i tidlig gjengroing

– Høy produksjonsevne

 Tre pilotfylker: Rogaland, Nord-Trøndelag 
og Nordland



Skog er viktig for å redusere klimagassutslippene

 Redusert avskoging og 
skogforringelse

 Økt opptak av CO2 gjennom 
skogskjøtsel og nyplanting

 Bruk av produkter fra skogen som 
erstatter fossil energi

Viktig å avveie skogtiltak mot 
naturmangfold og andre miljøverdier



Vern eller bruk av skog som klimatiltak 

 Rapport mai 2016 (M519/2016)

 Vår konklusjon: Bruk av skog for å erstatte 
fossile ressurser gir bedre klimaeffekt enn 
vern av skog

– står ikke i motsetning til skogvern av andre 
hensyn

 Premiss for konklusjonen:  
– Forutsetter bærekraftig skogsdrift

– Biomasse erstatter fossil ressurser



Mot et lavutslippssamfunn - 2050



Produkter fra skog erstatter bruk av fossil energi

 Tre som bygningsmateriale

 Stasjonær energibruk 

 Drivstoff i transport

 Råstoff i industrien: 

– Trekull til ferrolegering

– Råstoff til plast- og 

kjemikalieproduksjon



Transport i lavutslippssamfunnet

 Hva blir drivstoffmiksen?

– Elektrisitet

– Hydrogen

– Biodrivstoff

 Bærekraftkriterier for biodrivstoff
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Bruk av bio i prosessindustrien

 Prosessindustriens 2050-veikart 

– Visjon: økt verdiskaping med null utslipp i 2050

 Hovedscenariet: 
– Dobling av produksjonen

– Trekull til ferrolegering 

– Bioetanol til kjemikalieproduksjon

– Utstrakt bruk av CCS gir negative utslipp

Tilsvarer et biomassebehov på ca. 10 millioner fm3

skogråstoff i 2050



Stort behov for bærekraftig bio fram mot 2050

Mulige scenarier for økt etterspørsel etter bioprodukter (TWh)



Noen hovedbudskap

 Skog viktig del av klimaløsningen:

– Stort behov for negative utslipp som skogen kan levere

– Reduserer utslipp av fossilt karbon i andre sektorer

 Bærekraftig skogråstoff er en begrenset ressurs – bør brukes 
der klimanytten er størst eller det er få andre løsninger:

– Økt bruk av trematerial

– Stort potensial innen prosessindustrien

– Stimulere til økt bruk av avansert biodrivstoff

 Viktige å balansere mot naturmangfold og andre hensyn



www.miljødirektoratet.no


