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”Klimaet har variert til alle tider. For 3500 år siden 
vokste det furu over hele Hardangervidda!”

Mot Normalt…..



Dagens nivå
400 ppm







Dagens sommertemperatur

+3°C



For 45 millioner år siden
var der kjempeskoger på 70° N

Jahren AH 2007: The arctic forest of the Middel Eocene



En CO2 konsentrasjon på 400 ppm tilsvarer 0,400 ‰
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Trevirkets kjemiske bestanddeler



Tørrvekt =500 gram

(basisdensitet tørrvekt/rå volum)

C

Karbon utgjør ca 50% 

av tørrvekten i alle våre treslag
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1 liter bjørk
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Tilvekst regnes som opptak

Hvordan regnes skog ved klimarapportering?

Hogst regnes som umiddelbar oksidering





Hvordan øke lageret av karbon i dødt 
trevirke?

1. Øke tilførsel
2. Forlenget levetid i lager

Karbon lagret 
i treprodukter

Inn til lager Ut av lager

- =





IPCC, ARV, WG 1, FAQ 6.2.1



Overordnet klimamål:

ARTICLE 2: OBJECTIVE 

http://unfccc.int/


IPCC AR V, WG I FAQ 6.2
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FNs klimapanels 1,5 graders rapport

• For å klare et 1,5 graders mål må utslippene reduseres 45% innen 2030 og gå mot 
null innen 2050

• Risikoen ved farlig menneskeskapt oppvarming av klimasystemet øker betraktelig i 
området mellom 1,5 og 2 grader

• Samtlige scenarier til 1,5 grader støtter seg på ulike former for "negative utslipp" 
eller CDR-teknologier (CDR=carbon dioxide removal, f.eks skogplanting, biokull, 
BECCS(bioenergi CCS), DACCS (Direct air CCS) i størrelsesorden 100-1000 GtCO2

over det 21. århundret. 

• Det som må fanges ved CDR teknologier er på nivå med  det resterende
karbonbudsjettet (420 GtCO2). 



22

Biokull

Bio-CCS (BECCS)

Skogplanting
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Artikkel 4
….skape balanse mellom menneskeskapte utslipp og opptak av 
klimagasser i andre halvdel av århundret

Skog i Paris-avtalen under UNFCCC:
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Time (y) Global Carbon Project 2009; Le Quéré et al. 2009, Nature Geoscience
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Utslipp og opptak av klimagasser i Norge



LULUCF sektoren, Norge



Utviklingen i Norske skoger



Klimamål for 2030
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Tre pilarer:

1. EU´s kvotesystem 

2. Ikke kvotepliktig sektor

3. Bokføring av utslipp og opptak i skog og andre arealer (LULUCF)

• Norges mål: kutte minst 40 % fra 
1990 til 2030

• Dialog med EU om felles 
oppfyllelse av målet





Menneskeskapt

Delvis menneskeskapt , 
men inngår i
karbonsyklusen

Land Use, Land Use Change and 
Forestry (LULUCF): CO2

AGRICULTURE non-CO2
(CH4, N2O)



Forvaltet 
skog

Avskoging

Påskoging
Dyrket 
mark

Beitemark Våtmark

LULUCF: EU´s regelverk for skog og annen arealbruk

• "Netto-null" forpliktelse: Sikre at utslipp 
av CO2 ikke overstiger opptak.

• Regneregler: Hvordan beregne opptak og 
utslipp per arealkategori

• Fleksibilitet: Kjøp/salg av skogkreditter 
eller overført til ikke-kvotepliktig sektor



Avløser Kyoto II avtalen fra 2020

2020

Kyoto II protokollen Felles forpliktelse med EU?

2030
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1990 2018 2100
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FramskrivningObservert

FRL (historisk aktivitet 2000-2009)
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1990 2018 2100
årstall

-30

-10

Mill tonn CO2

Opptak (credit)

FRL (2000-2009)
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1990 2018 2100
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CAP (max 1,75 mill. tonn)

FRL (2000-2009)
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Utslipp (debit), ingen CAP

FRL (2000-2009)



FRL

CAP 3,5% av utslipp 1990Opptak 

0 Zero

"kompensasjon"

"Kompensasjon" (2-6-12-32% av landenes historiske opptak (sink) i perioden 2000-2009, og 
fradraget betinger tiltak for økt langsiktig opptak og netto opptak i EU som helhet. 

Utslipp 

EU rådets vedtak

1990 2009 2020 2030



Andre sektorer LULUCF
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Redusert opptak

Styrket opptak

Reduserte utslipp
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1990 2018 2100
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FRL (2000-2009)
Skogforvaltning i Kyoto avtalen Utslipp

Kreditt

Nøytralt

KYOTO II tilnærming for rapportering



Scenario 7: Den eldste skogen avvirkes først
Scenario 8: Skog med høyest volum avvirkes først
Scenario 9: Hogst i tråd med sannsynlig utvikling observert på landsskogtakseringens  prøveflater 

Alternative FRL for Norge (samtlige FRL bygger på historisk aktivitet 2000-2009):



Reviderte FRL gir økt handlingsrom for hogst ved Finsk tilnærming (arealintensitet vs biomasseintensitet) 



Finland 9 tilfredsstiller krav til at modellen skal kunne gjenskape historiske verdier 



Oppsummert

• Skog er en vesentlig del av løsningen på klimaproblemet

• Skog må vurderes i et langsiktig perspektiv

• Skog kan erstatte fossile utslipp, bidra til opptak og lagring 
av CO2 og skape balanse i klimaregnskapet i tråd med 
Paris-avtalen

• Ved en felles klimaforpliktelse med EU måles forvaltet 
skog i forhold til en framoverskuende referansebane. 
Valgt referansebane gir et handlingsrom som omtrent er i 
tråd med næringens målsetning

• Skogtiltak som bidrar til styrket langsiktig opptak gir 
grunnlag for kreditter og er et vilkår for fleksibilitet


