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IPCC,  2018 
– Naturbaserte løsninger og bærekraftig skjøtsel av natur er

foreslått som nøkkeltiltak for å begrense skader av
klimaendring og begrense global oppvarming til 1.5°C. 

– Karbonfangst i trær og økt karbonakkumulering i skog er 
foreslått som kostnadseffektiv og bærekraftig  klimatiltak

Meld.St.nr 21 2011-2012, Norsk klimapolitikk:

Iverksette tiltak med treplanting og treslagsskifte for å 

1. Øke årlig opptak av CO2 i skog

2. Øke langtidslagringen av C i skog
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Skog som klimatiltak



Skog som klimatiltak - TRÆR

– Skogen utgjør mer enn en 
tredel av Norges landareal (37 
%) 

– Den har et årlig netto opptak 
av CO2 på litt under 30 
millioner tonn CO2, om lag 
halvparten av Norges 
samlede utslipp av 
klimagasser

– Opptaket påvirkes av 
forvaltningen av 
skogarealene.
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Norge
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Vestlandet  - skog som klimatiltak

Rogaland, Hordaland, Sogn og 
Fjordane, Møre og Romsdal



Skog som klimatiltak - JORD
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The Royal Society, 2001

Potensielt store lagre av 
karbon i  uforstyrret jord

- Spesielt i boreal skogjord
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Horizon

12 30 60 130

C 14 Age C 14 Age C 14 Age C 14 Age

Bf1 319   (26)

Bf2 1226 (22) 640 1034 (26) 831

BC1 4690 (29) 3169 2809 (24) 4011

Stand age

Kjønaas and Clarke, unpubl. data

Karbon i jord kan bli svært gammelt

Skog som klimatiltak - JORD



Formål BalanC:  Undersøke de totale effektene av å erstatte stedegen bjørkeskog 
med rasktvoksende norsk gran, som har et større potensial til å binde karbon, 
gjennom å kvantifisere:

– endringer i  karbonlageret på bestandsnivå (trær, bunnvegetasjon, jord)

– endringer i prosesser som påvirker lagring og tap av karbon i jord (nedbrytning 
av organisk materiale, jordkvalitet, mikrobiell funksjonsdiversitet)

– effekter av treplanting på albedo

– substitusjonseffekter for treprodukter
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Forskningsrådsprosjektet: Virkninger av økt granplanting på 
karbonbalansen i skog på Vestlandet BalanC (2016-2020)

Evaluere effekter mhp: 
1. Økning av årlig opptak av CO2 - inklusiv effekter av albedo
2. Økt langtidslagring av C i skogøkosystemet – inklusiv substitusjon
3. Effekter på andre økosystemtjenester:  næringstilgjengelighet og biodiversitet



Forsøksfelt Fem lokaliteter på Vestlandet

Parallelle bestand – naturlig bjørk og plantet

gran

Foto: O.Janne Kjønaas
Foto: O.Janne Kjønaas
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Molde

StrandaØrsta

Jølster IJølster II

Lokalitet Exposition Jordtype
kornfordeling

Bjørk Gran Bjørk Gran

Jølster I Nord 92-100 43 (60) B11 G26 Siltig sand

Jølster II Nord 70-121 35 (45) B11 G25 Siltig sand

Ørsta Nordøst 85-109 44 (60) B11 G25 Siltig sand

Stranda South 665/733/941 38 (45) B11 G20/G252 Siltig sand

Molde South 903-1305 37 (45) B83/B11 G25 Siltig sand

Bestandsalder Bonitet  (H40)
(total alder)
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1. Øke årlig opptak av CO2 i skog - C AKKUMULERING I BIOMASSE:

Jølster I 128

Jølster II 111

Ørsta 142

Stranda 31

Haugland et al 2013 138-187

Total C akkumulering i over- og 

underjordisk levende trebiomasse 

(Mg ha
-1

)



1. Øke årlig opptak av CO2 i skog – C AKKUMULERING I JORD 
(humus - 100 cm mineral jord)
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Ingen signifikant endring i totallageret av jord C knyttet til trelagsskifte

Foto: O.Janne Kjønaas



1. Øke årlig opptak av CO2 i skog

– C AKKUMULERING  BESTANDSNIVÅ:
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ALBEDO - tilbakestråling av varme til atmosfæren
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• Albedo i Fennoskandisk løvskog er høyere  
enn i furu- og granskog i måneder med snø

0 1 2 3 4

Kuusinen et al., 2014

• Variasjon om vinter i barskog er sterk avhengig av 
snømengden i kronen

Birch

Pine

Spruce



• ALBEDO: Fennoskandisk løvskog har høyere albedo 

(«DHR») enn både furu- og granskog også i måneder uten snø
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Lukes et al., Rem. Sen. Env., 2013
Bright et al., JGR, Forthcoming

Broadleaved
(by development

class)

Pine (by 

development class)

Spruce (by 

development class)

Biomasse                          Bladareal Kronedekke



1. Øke årlig opptak av CO2 i skog - “OFFSET” - ALBEDO 
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• For alle måneder og alle felt er albedo i 
bjørkebestand høyere enn i gran (venstre akse)

• Gjennomsnittelig lokal strålingspådriv (RF, radiative 
forcing) i april er nær dobbel i Stranda og Jølster II 
relative til Ørsta og Jølster I pga lengre sensong med 
snedekke i perioder med økt sol-innstråling (høyre
akse)

• CO2 -eq i skogen slik den står nå

Annual Annual 

, Birch , Spruce

Jølster I 0.223 0.137 2,43 7,38 128,29 2,14

Jølster II 0.254 0.148 3,58 10,91 111,13 2,47

Ørsta 0.192 0.114 2,75 8,39 141,71 2,36

Stranda 0.241 0.153 3,18 9,70 31,11 0,69

Annual RF 

(W m
-2
)

CO2-eq. (Mg 

C-eq./ha
-1
)

Total C 

accumulation 

living tree biomass 

Mg C ha
-1

Annual C 

accumulation 

living tree biomass 

Mg C ha
-1
 yr

-1

 



2. Øke langtidslagring av CO2 - C AKKUMULERING i samfunnsperspektiv

TREPRODUKTER og SUBSTITUSJONSEFFEKTER - C AKKUMULERING i samfunnsperspektiv
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2. Øke langtidslagring av CO2 Hogst - tynning – driftsform: 

«Vi avvirker og bruker årlig ca 10-12 millioner m3 tømmer, et like stort kvantum biomasse i form av røtter og 

hogstavfall blir liggende uutnyttet tilbake skogen, nedbrytes og avgir klimagasser til ingen nytte» 
(https://norskog.no/nyheter/skogen-og-landbruket-kan-lose-klimakrisen/)

Uttak hogstavfall ved hogst/tynning - redusert tilvekst - redusert C akkumulering
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Helmisaari et al 2011

https://norskog.no/nyheter/skogen-og-landbruket-kan-lose-klimakrisen/


2. Øke langtidslagringen av C i skog

Jordkarbon –

alderskronosekvens

- variabelt lager i humussjiktet

- stabilt lager i mineraljorda

05.03.2020 17Skogsamling Molde 04.03.2020

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
F

o
re

st
 f

lo
o
r 

C
 p

o
o
l 

(k
g
 C

 m
-2

)

LFH

bc

c

b

a

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12 30 60 130

M
in

e
ra

l 
so

il
 C

 p
o
o
l 

(k
g
 C

 m
-2

)

Stand age 

Ae

Bf (5cm)

Bf (10cm)

Bf (20cm)

Bm (20cm)

BC (20cm)

C (20cm)

a

a a
a

A

B



2. Øke langtidslagringen av C i skog

Effekter av snauhogst på jordas C lager
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Nave et al, 2010
Year

C-lager                       C-konsentrasjon

C-lager                       



2. Øke langtidslagringen av C i skog

Effekter av hogstform/hogstavfall på jordkarbon og tilvekst 
SOH = uttak kun av stamme, WTH = heltrehogst

05.03.2020 19Divisjon Miljø og naturressurser, temadag om jord 27.02.2018

Kjønaas, in prep.



2. Øke langtidslagringen av C i skog - treslagsskifte

Nedbrytning av organisk materiale ( i lab under like forhold):
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• Høyere nedbrytningsrate i øvre jordsmonnsjikt i skog med bjørk enn gran

• Forskjellen mellom treslag reduseres med jorddybden.



2. Øke langtidslagringen av C i skog - Fordeling av C I JORDSMONN 

Tendenser til omfordeling av C fra mineraljord til 
humussjiktet

* Signifikant økning av C lageret i humussjiktet 
under gran 

* Ingen signifikant endring i totallageret
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Nedbrytningen av jordkarbon styres av temperatur (og fuktighet)  

- Følsomhet for temperaturendringer er større for jord enn for primærproduksjonen
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3. Avveininger i forhold til andre økosystemtjenester (ES)

Effekt av treslagsskifte

– Næringstilgjengelighet

– Tilbakevirkning på den globale karbonsyklusen Fforårsakes blandt annet a 
næringsbegrensninger (Duce et al., 2008; Mahowald et al., 2017). 

– Bærekraftig skogskjøtsel som et klimatiltak må inludere bærekraftig skjøtsel av
næringselementer (IPCC 2018).

– Biodiversitet

– Naturbaserte løsninger som tiltak for å begrense klimaendringene, som
omfattende skogplanting, er funnet å ha skadelige konsekvensesr for 
biodiversitet, og derigjennom også for økosystemprosesser som understøtter
og er et fundament for produksjon av en rekke økosystemtjenester (IPBES, 2019).
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3. Andre 
økosystemtjenester 

Næringstilgjengelighet 
– jordkjemi:

Effekten av treslagsskifte 
hovedsakelig i de to øvre 
sjiktene, med

* Økt utbyttbar aciditet
* Redusert N-konsentrasjon

* Redusert næringsstatus                   
/basemetning (Ca, Mg)
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3. “ES- tradeoffs“ - BIODIVERSITET

Bunnvegetasjon                                             Soppsamfunn
Artsgrupper (% dekning) Richness, total abundance

Ectomycorrhiza, saprotrofer, patogener
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KLIMA I ENDRING
Perioden 1986-2015 relativt til 1961 – 1990

05.03.2020 26#klimaomstilling2018, Sogndal 25.04.2018

Met.no 2018

Lokalitet 30-års Jølster I Jølster II Ørsta Stranda Molde
m.o.h. periode 225-250 335-345 210 430 215

MAT - temperatur (⁰C) 1961-1990 4.6 4.0 5.3 3.5 4.8

MAT - temperatur (⁰C) Endring  1986-2015 0.6 0.7 0.6 0.7 0.9

Juli temperatur (⁰C) Endring  1986-2015 1.0 1.1 1.0 1.2 1.3

MAP - nedbør (mm) 1961-1990 2307 2481 1923 1458 1831

MAP - nedbør (%) Endring  1986-2015 4 5 1 9 4

MAP Vekstsessong (>5⁰C) (%) Endring  1986-2015 -2 -2 -1 6 7



Evaluating the terrestrial carbon dioxide removal ( tCDR) potential of 
large-scale aff-/reforestation and improved forest management in 

Norway

Ryan M. Bright, Micky Allen, Helmer Belbo, Lise Dalsgaard, Stephanie Eisner, Aksel 

Granhus, O. Janne Kjønaas, Gunnhild Søgaard, and Rasmus Astrup

– Modelleringsstimater av potensialet for terrestrisk fjerning av atmosfærisk CO2

basert på NFI - landsskogdata

– Storskala planting av gran på ikke-tresatte arealer (afforestation/reforestation) og på
arealer med tidlig suksesjon av lauvtrær (bedret skogskjøtsel).

– Nasjonalt nivå
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Vestlandet - modelleringsresultater
Potensiale for CO2 opptak/lagring/ 
tilbakestråling:

Kort sikt (2050 – 2070):

– LEVENDE BIOMASSE:  bjørk > gran        
gran har lavere net primærproduksjon

– JORD: bjørk > gran                                           
gran har økt nedbrytnig i jord og økt tap 
fra biomasse etter hogst

– ALBEDO:  gran> bjørk
gran har større tilbakestråling pga hogst

Lang sikt ( 2070 – 2100 – 2150):

– Total:  gran> bjørk
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2. Øke langtidslagringen av C i skog - Treslagsskifte under endret klima?   
Stormskader 
/stormfelling

Løvtrærne er mer stormsterke.  
Vindfanget er 90% lavere om 
vinteren, da stormskader 
oftest inntreffer.

«Flere rene bestand av furu-
og løvskog kan redusere 
omfanget av vindskader» 
(Søgaard et al 2020)

Skogbrann 

Astrup et al 2018 anbefaler treslagsskifte 
fra gran til bjørk i boreal skog:
Monokultur av gran er 24x mer brennbar 
enn bjørk. Humussjiktet utsatt for brann.

«Fra et skogskjøtselssynspunkt er kanskje 
det enkleste forbyggende tiltak å øke 
lauvandelen da lauvskog bare i liten grad 
brenner» (Søgaard et al 2020)
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Biotiske forstyrrelser – insektangrep, patogener, 
herbivorer.  «Å øke andelen av furu og løvtrær kan være et tiltak for å 

gjøre skogen mer heterogen, og dermed redusere sårbarheten for 
barkbilleangrep» (Søgaard et al 2020). 

05.03.2020

Rotstruktur – tørkestress

Gran har et grunnere 
rotsystem enn bjørk (og furu)

Dette gir mindre stabilitet, og 
økt fare for stress som 
påvirker tærnes forsvarsevne

Kautz et al 2017

Foto: Anders Møyner Eid Hohle.



KLIMAKUR 2030 – Tidligere og «nye» klimatiltak i skogbruket (Søgaard et al, 2020)

– Tidligere utredede klimatiltak: 

– økt plantetetthet, skogplanteforedling, nitrogengjødsling, askegjødsling, høsting 
av hogstavfall, og markberedning.

– Tradisjonelle skogskjøtseltiltak:

– ungskogpleie, grøfterensk, tiltak mot beiteskader

– Klimatilpasningstiltak for å redusere fremtidige utslipp, fremfor å øke selve opptaket

– Forebygging av insektskader, skogbrann, råte og stormskader. 

– Nettoopptaket av CO2 i skogen vil gå noe ned frem mot 2050. Tettere planting, 
optimalt treslagsvalg og riktig utført ungskogpleie vil på sikt kunne motvirke trenden.

– De fleste skogtiltakene vil først ha effekt på lang sikt

– Viktig å unngå at foryngelseshogst gjøres for tidlig, mens skogen vokser godt
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C akkumulering - Rotasjonslengde

– Forlenget rotasjonslengde vil ha 
stor betydning for C akkumulering

– Risiko må balanseres i forhold til 
negative effekter av klima i 
endring  e.g. insektsangrep, 
stormfelling etc. 
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Lundmark et al 2018



Konklusjoner BalanC? 

- Innen prosjektets avslutning 30.6.2020
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Takk for oppmerksomheten!

Foto: O.Janne Kjønaas


