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Drivkraft:

Frykt for at 

klimaendringer 

fremover vil 

destabilisere 

politiske strukturer 

og underminere  

matforsyningen

Hvor meget tåles?



Å avsette arealer og etablere 

klimaskoger er det mest 

kostnadseffektive klimatiltak som 

kan iverksettes innenlands om 

man ønsker større C-binding, et 

stabilt C-lager og en langsiktig 

dreining mot fornybare 

energibærere!



Norsk skogsektors betydning i 

klimasammenheng 2013: 

• Primærbinding opptak: 32,4 mill tonn CO2
*

• Tilleggseffekter av trevirke 

(substitusjon+bioenergi): ca. 10 mill tonn CO2
**

• Totalt ca. 42 mill tonn CO2 (tilsvarer 78% av det 

totale utslippet av klimagasser i Norge).

*Kilde: Skog og landskap 2014 (Tomter & Dalen)

**Kilde: NVE 2015 (Rapp.17-2015); 0.3-2.5 tonn CO2 per m3. 

Inkluderes ikke i offisiell rapp.



LULUCF (Land use, Land use 

change and Forestry)

Skog og landskap har 2006- hatt ansvar for CO2

regnskapet for LULUCF sektoren (UNFCCC 

Klimakonvensjon og Kyotoprotokollen)



Den globale situasjon

• Verdens skogarealer

• Befolkningsutviklingen

Kilde: UN 2012

1950 2020

7.5 milliarder mennesker

3.9 milliarder hektar

4.2

Økende press fremover på

klodens skoger

1.5

Kilde: FAO 2012



Den norske virkeligheten?



Fra sult og nød til ufattelig  

rikdom på 100 år



Presset på skogene øker!

SFM – ønskes!



Hva er klimaskog?

• Skog som etableres eller skogområder 

som avsettes med et hovedformål om å 

binde og/eller lagre karbon i et langsiktig 

perspektiv og hvor produktene anvendes 

for å erstatte materialer med større 

klimabelastning. 



Er klimaskog ensbetydende med plantefelt med gran eller sitkagran?

Valgmuligheter til å rendyrke bindingseffekter eller kombinasjonseffekter



Frihet til å velge!

• Sitkaplantninger 5,0 tonn C/ha/år

• Granplantninger 3,5 tonn C/ha/år

• Barblandingsskog 2,5 tonn C/ha/år

• Skjøttet lauvskog           1,3 tonn C/ha/år

• Gjengroing, god tetthet 0,9 tonn C/ha/år

• Snaumark <0,2 tonn C/ha/år



Svenske og finsk klimaskoger – «SFM» Eksempel:

Prod skogareal: 755 daa

Kubikkmasse:   12625 m3 

Tilvekst:                500 m3

Årlig avvirkning     430 m3

Årlig brutto-opptak                     660 tonn CO2

Karbon –hogd                            410 tonn CO2

Karbon – lagt igjen                     250 tonn CO2

Årlig økning av virkesforrådet    100 tonn CO2

Substitusjonseffekt:                    100 tonn  CO2

”Klimanytte”                                200 tonn CO2



Eksempel, Gran, middels

bonitet, G11, 40 år

Karbonets kretsløp i skogøkosystemet i kg C/daa/år



Kilde: IPCC 2006



C-fluks, Fl 354, sitkagran, H40=21, omløp=60 år, initialtetthet 3000 st/ha

C-binding i jord

C-binding humus+strø

C-tap fra sjøltynning

C-binding i biomasse

Netto C-bidrag fra arealet

C i langvarige produkter+energi

Øyen 2005, Øyen et al. 2010



Om C-binding i klodens skoger

• The maximum amount of carbon that might be sequestered by 

global afforestation and reforestation activities for the 55-year period 

1995-2050 was estimated at 60-87 Gt C, with about 70 percent in 

tropical forests, 25 percent in temperate forests, and 5 percent in 

boreal forests. Hence, an average maximum potential carbon 

sequestration rate would be 1.1-1.6 Gt yr-1 above and below ground.

(IPCC 2008)

Gigatonn (Gt) = 1012 tonn



Hovedråd IPCC-rapp (IV-2014)

• Protect the forest we already have! 

• Reduce deforestation! 

• Restore the world’s forest cover!

• Launch afforestation programs! 

• Use wood for energy! 

• Replace other materials with wood! 

• Start to adapt to climate change!

Hvorfor velger man i Norge kun å tro på utvalgte deler av IPCCs arbeid; er 

kanskje ikke klimaendringene alvorlig nok?







• Kystskogbruksmeldinga 2008: 

Tilråding: Nyplanting på 5 mill daa over 50 år

• St.meld 39, 2010:

Tilråding: Nyplanting på 1 mill daa over 20 år

• Miljødirektoratet 2014

Tilråding: Nyplanting på inntil 1 mill daa over 20 år

Kystskogbruksmeldinga 2015:

Tilråding: Det avsettes 5 mill daa som klimaskoger over de kommende 
50 år

Produksjonsfremmende tiltak

må iverksettes for å 

kompensere at skogen eldes 

og for økt hogst!

Hogst: 10 l   13 mill m3



Stående volum, bruttotilvekst, hogst
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Fatalist-modellen «1 km2 skogmodell» (Holtsmark 2010)



•Norges årlige tilvekst av biomasse er ca. 425 TWh. 

Av dette utnyttes ca. 15 TWh (3,5%) til 

energiformål.

•Biobrensler fra skogen utgjør ca. 14 TWh og 

dekker ca. 6 % av Norges energibehov. 

•Potensialet for bioenergi i Norge er estimert til 31 

TWh. 

•Lav energipris demper investeringslysten i nye 

bioenergianlegg, lav etterspørsel.



Vi vet nok om skogen i klimasammenheng til at 

usikkerhetene ikke kan være et

argument for å utsette handling. Fra analysen ser 

vi at det er billig å investere i klimatiltak i

skogen sammenlignet med andre sektorer. 

Klimakur 2020 

2 mill daa med barskogplantninger og 3 mill 

daa med lauvskog avsatt til klimaskoger vil 

kunne gi en bindingseffekt tilsvarende 7-8 

mill tonn CO2 per år over de kommende 50 

år.

Det trengs arealmessige prioriteringer! 



Den norske debatten 2011-2015

• Holtsmark (SSB), Randers (BI), m.fl.: Spar gammelskog – lite 

kostnadseffektivt å bruke den til bioenergi. Tiltakene gir, om noen, alt 

for langsiktige effekter.

• Rørstad, Solberg, Sjølie, mf. (Ås-miljøet): Økonomisk rasjonelt og 

stort rom i Norge for å øke bioenergiuttaket simultant med satsing 

på kostnadseffektive skogskjøtseltiltak. Langsiktige tiltak viktige. 

• Albedoeffektene (Strømman, Bright m.fl) representerer 

strålingspådriv som i boreal skog reduserer bidraget fra C-binding. 

Oppskalering gir usikre resultat. 

• Miljødirektoratet (2014) 1 mill daa klimaskoger anbefales; ca. 10 mill 

daa gjengroingsarealer tilgjengelig nasjonalt.

• NVE 2015: LCA, klimaeffekter fra skog innen energi og substitusjon 

sterkt avhengig av de forutsetninger som legges inn.

• I 2015 Stortinget bevilger 15 mill NOK for å initiere 

«Klimaskogplanting»
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Utslipp fastlandsnorge, SSB 1990-2014
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Granskog

Gevinst ved treslagsbytte

Primær bindingseffekt ved tilplanting av 

Gjengroingsarealer med vanlig gran. 

50 000 daa per år over 20 år.

Forutsetning: 60 års omløp. Bonitetsfordeling som i dag.



Debattens hovedpunkter

Politisk

• Tidsperspektiv 

• Risiko

• (Utsetter de adferdsendringer som bør komme)

Faktagrunnlaget

• Forutsetninger realistiske?

• Utvikling av skog (i et endret klima)

• Effekter av tiltak (labilitet, pådriv)

• Andre (vikarierende) motiver: biodiversitet, rekreasjon, 

landskap

• Fordekt skogreising (økonomisk motivert?) 



Faktiske dilemmaer eller 

oppkonstruerte konflikter?



Noen motforestillinger

• For langsiktig (20-100 år) i en omskiftelig verden

• Bidra til å utsette «omstilling»

• For ensidig

• Arealkonflikter (rekreasjon, biodiversitet)

• For høg risiko, C-lager (skogbrann, vindfelling, 

insekter, sopp)

• Albedo-effekten (skog som varmemagasin)

• C-flukser 

• Bruk av utenlandske treslag 



Tiltakskostnad

• Økt plantetetthet: (2 mill tonn CO2*) :                          190 kr/tonn

• Planting, 1 mill daa gjengr.arealer (2 mill tonn CO2*):  -10 kr/tonn

• Gjødsling av skog (0,45 mill tonn CO2*):                      -13 - 0 kr/tonn

• Skogplanteforedling (1,41 mill tonn CO2*)                      0 kr/tonn

• Etablering- og skjøtselskostnader (2015); 10-50 kr/tonn

* Målt mot slutten av omløpet, substitusjonseffekter er ikke inkludert



«Urørt skog – lagerressurs»

• Verneområder (NP, LV, NR)

• Skogloven, vernskog

• Viltloven, biotopvern (BVOs)

• Vassdragsloven, kantsoner

• Vern via Levende Skog, Sertifiseringssyst.

• MiS

• INON – praksis

• Byskoger – vern

• Adm. vern (større skogeiere, Statsskog)

• Naturmangfoldloven

Hvor stor er den samlede effekten av dette?

SL 2011:  28% av prod.skogareal er sterkt båndlagt



Tømmer og 

energi-

produksjon

Bio-

diversitet

Rekreasjon

Å finne den rette balansen.

Trenger det å være målkonflikter? 

Kan man tenke seg at den fjerde dimensjon «klimaskoger»

ikke trenger å stå i et motsetningsforhold?



Piet Hein, Gruk II






