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Arealbruk har betydning for klimaet
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Alle scenarioer som begrenser oppvarmingen 
til 1,5 grader krever bruk av løsninger som på 
forskjellige måter utnytter landareal

IPCC 2019. Climate Change and Land. An IPCC Special Report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and 
greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems. Figure SPM.4



Potensial i 
enkelttiltak 
2020 - 2050

Roe mfl. 2019. Contribution of the land sector to a 1.5 °C world. Nature Climate Change volume 9, s. 817–828



Gjengroing
Foto: Michael Angeloff 

Planting av skog på nye arealer
Foto: Elling Mjaavatten

Skogarealet 
er gjenstand 
for endring

Avskoging til infrastruktur
Foto: Hamar Arbeiderblad (sørover fra Kåterud i Stange)

Avskoging til jordbruksformål 
Foto: Gunnhild Søgaard (Løten)



Betydning av arealendring

5Miljødirektoratet, Statistisk sentralbyrå og Norsk institutt for bioøkonomi. 2018. Greenhouse Gas Emissions 1990-2017, National Inventory Report. M-1271

Avskoging
• Avskoging rapporteres under Kyotoprotokollen
• 1,6 mill. daa avskoga 1990 - 2017
• Utslippet fra avskoging var for 2017 estimert til 

2,2 mill. t CO2-ekv.

Påskoging
• Påskoging blir rapportert under 

Kyotoprotokollen
• Representerte et opptak på 0,5 mill. tonn 

CO2-ekv. i 2017

Foto: John Y. Larsson                                           Foto:Arne Steffenrem



Planting av gran på nye arealer

Planting med gran på gjengroings-
arealer gir klimanytte sammenlignet 
med fortsatt naturlig gjengroing
 Opp til 30 tonn C/daa i forskjell
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Eng i tidlig gjengroingsfase, Osterøy. Foto: Frode Bentzen, NIBIO 

Effekter av planting av skog på nye arealer. Betydning for klima, miljø og næringSøgaard mfl. 2019. 

Over 3 mill. daa tilgjengelig

klima
miljø

næring



Potensial i 
enkelttiltak 
2020 - 2050

Roe mfl. 2019. Contribution of the land sector to a 1.5 °C world. Nature Climate Change volume 9, s. 817–828



Foto: Gunnhild Søgaard (Jevnaker)

Bruk av skog gir større 
klimanytte enn vern -
forutsatt bruk av råstoffet til 
substitusjon og et 
bærekraftig skogbruk



Bærekraftig skogbruk

«Bærekraftig skogbruk i klimasammenheng 
innebærer at skogens produktivitet og evne 

til å lagre karbon ikke forringes, …» 

Miljødirektoratet, 
Foto: Widerøes Flyveselskap A/S – stripehogst i Åstadalen

Landbruksdirektoratet, Norsk institutt for bioøkonomi. 2016. Vern eller bruk av skog som klimatiltak. M-519



Bærekraftig skogbruk

«… , og at karbonbeholdninger ikke reduseres 
permanent.» 

Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet, Norsk institutt for bioøkonomi. 2016. Vern eller bruk av skog som klimatiltak. M-519
Foto (frå venstre): John Y. Larsson, Gunnhild Søgaard, Dan Aamlid

Jord Død ved Levende biomasse



Karbonbeholdninger i skog

11Kilde: Figur 6.2: Emissions and removals of CO2 on forest land from organic and mineral soil, dead wood, litter, and living biomass, 
1990–2017 Fra Norges klimagassregnskap: Greenhouse Gas Emissions 1990-2017, National Inventory Report. 

Mineraljord

Levende 
biomasse

Død ved & strø



Historisk utvikling av skogressursen i Norge
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Klimatiltak i skogbruket

Tettere planting

Planteforedling

Gjødsling

Foto: Gunnhild Søgaard (Biri)

Foto: Gunnhild Søgaard (Ås)



Bjørk som biomasseressurs

21. nov 2019 14
Foto: Gunnhild Søgaard (Nes)



Lavskjerm bjørk over granforyngelse

15Bergan J. 1987. Virkningen av bjørkeskjerm på etablering og vekst hos bartrær utplantet i Nord-Norge. Norsk institutt for skogforskning. Rapport 10/87. 47 s.
Søgaard mfl. 2015. En vurdering av utvalgte skogtiltak – innspill på veien mot Lavutslippssamfunnet 2050. Oppdragsrapport fra Skog og landskap 02/2015 49 s.

Figur fra Lundh og Josefsson 1989

Lavskjerm med bjørk kan bidra til bedre overlevelse og 
mindre skader på granforyngelsen.

Foto: Gunnhild Søgaard (Lunner)



Varmere og våtere klima…

16Klima i Norge 2100. Kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning oppdatert i 2015. NCCS report no. 2/2015

Antall dager økning i vekstsesongen fra 
perioden 1971-2000 til 2071–2100 ifølge 
medianframskrivningen for RCP4.5

… kan gi bedre vekst 
ikke bare hos trærne



Utvikling  i risiko ved ulike fremtidsscenarier

IPCC 2019. Climate Change and Land. An IPCC Special Report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land 
management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems. Figure SPM.2 17

Forringelse av 
landområder MatsikkerhetForørkning



Økt risiko for skogskader

Stange 2006

Foto: Gunnhild Søgaard (Jevnaker)Foto: Anders M. E. Hohle (Gran, Dagmar vinteren 2011-2012)



Norges referansebane for skog til EU

19National Forest Accounting Plan. Figure 5. Development in carbon stock changes (in million tonnes CO2) in living biomass (green) and in mineral 
soils, dead wood and litter as modelled with Yasso07 (yellow). 



Beslutninger tatt i 
kommunene har stor 
betydning for 
utslipp og opptak i 
arealbrukssektoren
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21. nov 2019 21Foto: Gunnhild Søgaard (Gran Østås)

Lykke til! 
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