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• Bruk eller vern av skog som 
klimatiltak?

• Hva er bærekraftig skogbruk i 
klimasammenheng?

• Skogskjøtsel som klimatiltak 

• Avskoging og påskoging –
betydning av arealbruksendringer 
for klima



Foto: Gunnhild Søgaard

• Karbonkretsløpet

• Tidsperspektivet

• Klimanytte



Karbonkretsløpet

4IPCC WG I: The Physical Science Basis. FAQ 6.2. Figure 1: Simplified schematic of the global carbon cycle showing the typical turnover time 
scales for carbon transfers through the major reservoirs

Langsom 
omsetning

Rask 
omsetning



Tilførsel fra det langsomme til det raske…

5
IPCC AR5 WGI CH6.1. Figure 6.8 Annual anthropogenic CO2 emissions and their partitioning among the atmosphere, 

land and ocean (PgC yr–1) from 1750 to 2011. 

“… causing an 
unprecedented, major 
human-induced 
perturbation in the carbon 
cycle”
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Karbonbudsjett - tidsperspektivet

6IPCC 2014. Climate Change 2014. Synthesis Report. Summary for Policymakers. SPM 2.1 Key drivers of future climate



Biogent versus fossilt karbon

7Jones et al. 2013. Twenty-First-Century Compatible CO2 Emissions and Airborne Fraction Simulated by CMIP5 Earth System Models under Four 
Representative Concentration Pathways. Journal of climate: 26

Fossilt karbon 
gir en tilførsel 
til det raske 
kretsløpet

Biogent karbon 
innebærer en 
reallokering innenfor 
det raske kretsløpet 



Substitusjon

8

Foto: Scanpix

Foto: Trollvegg arkitektstudio



Reduksjonen av klimagasser er størst når … 

Werner F., R. Taverna, P. Hofer, E. Thürig, and E. Kaufmann (2010). National and global greenhouse gas dynamics of different forest
management and wood use scenarios: a modelbased assessment. Environmental Science & Policy 13, 72 – 85

«… trevirket primært 
brukes til langlevde 
produkter, levetiden blir 
maksimert …»
IPCC WG3 11.4.3

Foto: Kebony



Reduksjonen av klimagasser er størst når … 

Werner F., R. Taverna, P. Hofer, E. Thürig, and E. Kaufmann (2010). National and global greenhouse gas dynamics of different forest
management and wood use scenarios: a modelbased assessment. Environmental Science & Policy 13, 72 – 85

«… bruk av biomasse til 
energiformål fokuserer 
på biprodukter, avfall 
og etterbruk av 
langlevde produkter»
IPCC WG3 11.4.3

Moelven Våler AS

Flising av rivningsvirke. Foto Johan Olö



Konklusjon

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

Klimanytten bør maksimaliseres gjennom optimal 
bruk av trevirket

11



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

14Figur 6.2: Emissions and removals of CO2 on forest land from organic and mineral soil, dead wood, litter, and living biomass, 1990–2016 
Fra Norges klimagassregnskap: Greenhouse Gas Emissions 1990-2016, National Inventory Report. M-985. 

Levende biomasse 
den viktigste 
karbonbeholdningen 
med tanke på årlige 
endringer



Skogforvaltning

Figure 6.4 Forest fellings, annual increment and volume.
Fra Norges klimagassregnskap: Greenhouse Gas Emissions 1990-2016, National Inventory Report. M-985. 



Skogforvaltning

Figure 6.4 Forest fellings, annual increment and volume.
Fra Norges klimagassregnskap: Greenhouse Gas Emissions 1990-2016, National Inventory Report. M-985. 



Skogforvaltning

Figure 6.4 Forest fellings, annual increment and volume.
Fra Norges klimagassregnskap: Greenhouse Gas Emissions 1990-2016, National Inventory Report. M-985. 



Betydningen av plantetetthet

Gizachew, Brunner og Øyen. 2012. 
Braastad 1979, Haveraaen 1981, Handler 1988

Stand responses to initial spacing in Norway spruce plantations in Norway. Scandinavian Journal of Forest Research
Foto: Gunnhild Søgaard
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Utvikling i stående volum med alder

19Kvaalen, H. 2016. Ny standard for ungskogpleie – er den gamle kunnskapen forelda? (foredrag Honne 18.8.2016) 
Data fra: Feltnr: 0927  Vardal prestegårdsskog - Gjøvik, Oppland. Hoh: 480 m. Bestandets etableringsår: 1958 

Planteavstandsforsøk 
Plantet 1958
Vardal, Gjøvik



Tilskudd til tettere planting som klimatiltak
Bonitet Intervall for plantetall som 

utløser tilskudd
26 220- 270
23 220- 270
20 200- 250
17 180- 230
14 160- 210
11 130- 180
8 100-150

20Landbruksdirektoratet. 2018. Tettere planting som klimatiltak. 
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/tettere-planting#tilskudd-ved-nyplanting

«Det kan gis 80 prosent tilskudd til skogeiere som 
planter inntil 50 planter per daa utover et fastsatt, 
bonitetsavhengig minimumsantall.»

2,0 m planteavstand

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/tettere-planting#tilskudd-ved-nyplanting


Ungskogpleie

– Lauvrydding

– Avstandsregulering

– Lavskjerm bjørk

21Søgaard mfl. 2015. En vurdering av utvalgte skogtiltak – innspill på veien mot Lavutslippssamfunnet 2050. 
Søgaard G. og Granhus A. 2012. Klimaoptimalt skogbruk. En vurdering av utvalgte skogskjøtseltiltak i Akershus fylke. 



Skiptvedt

22Ref. Braathe P. 1988. Utviklingen av gjenvekst med ulike blandingsforhold mellom bartrær og løvtrær - II. Rapport fra Norsk institutt for 
skogforskning 8/88: 50.   Bildene fra 2012 er tatt av Stig Støtvig. 

2012



Sum stammevolum 
m3/ha
Levende trær  
D1,3 > 2,5 cm

Behandling Beskrivelse
0 Urørt, ingen rydding i plantefeltet
1 Systematisk begunstigelse av bjørk/lauv
2 Bjørk satt igjen i hull i granforyngelsen
3 Supplerplantet med bjørk der gran/bjørk manglet
4 Gran prioritert. Alle lauvtrær ryddet



Lavskjerm bjørk over granforyngelse

24Bergan 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



Kvalitetsproduksjon
Økende tetthet gir:
– Mindre avsmaling
– Slanke tre med høyere

densitet
– Mindre kvistdiameter og 

mindre variasjon omkring 
middelet

– Sterkere trelast

25Se f.eks. Vadla (2006), Braastad og Tveite (2000), Øvrum (sterkere trelast) Foto: Gunnhild Søgaard, klonforsøk Hoxmark



Økt mulighet for 
utvalg av 
kvalitetstrær 
gjennom 
ungskogpleie og 
tynning

26Søgaard, G., Fløistad, I. S., Granhus, A., Hanssen, K.H., Kvaalen, H., Skrøppa T. & Steffenrem, A.. 2011. Lammas shoots in Norway spruce –
occurrence, genetics and climate effects

Trær med 
høstskudd har 
stor sannsynlighet 
for å danne flere 
topper 

Uten høstskudd

M



Treantall etter avstandsregulering

27Braastad, H. & Tveite, B. 2000. Ungskogpleie i granbestand. Effekten på tilvekst, diameterfordeling, kronehøyde og kvisttykkelse. Rapport fra 
skogforskningen 11/00: 24 s. http://www.skogoglandskap.no/filearchive/rapport_fra_skogforskningen_11_00_ungskogpleie_i_granbestand.pdf

• Plantefelt med gran

• Etablert i 1953

• Avstandsregulert i 1971 til 
plantetallene vist i figur

• Treantall før regulering ca
3000

• Boniteten økte fra 14,9 i 
1976 til 17,2 i 1999

http://www.skogoglandskap.no/filearchive/rapport_fra_skogforskningen_11_00_ungskogpleie_i_granbestand.pdf


Endring i vekstforhold – nye anbefalinger?

– Vekstforholdene i skogen har 
endret seg

– Prosjekt i regi bl.a. Skogkurs om 
ny veiledning for ungskogpleie

– Mange faktorer vil være med å 
påvirke

28Kvaalen, H. 2016. Ny standard for ungskogpleie – er den gamle kunnskapen forelda? (foredrag Honne 18.8.2016) 
Data fra: Forsøk 9004, Omang skog, Grindalsmoen - Elverum, Hedmark, Bestandets etableringsår: 1947



Gjødsling

• Årlig tilvekstøkning fra 
1 til 2 m3/ha over en 
periode på 6-8 år

• Gjødsling av 100 000 
dekar pr år → 0,27 mill. 
tonn CO2 i året etter 10 
år

Nilsen, P. 2001. Fertilization experiments on forest mineral soils: A review of the Norwegian results. Scandinavian Journal of Forest Research 16: 541–554. 
Miljødirektoratet, Statens landbruksforvaltning og Norsk institutt for skog og landskap. 2014. Målrettet gjødsling av skog som klimatiltak. Egnede arealer og miljøkriterier. M-174

Foto: Skogkurs/B.H. Bjørnstad

Foto: Mjøsen Skog



Riktig hogsttidspunkt i et klimaperspektiv

Søgaard, G., Granhus, A., Gizachew B., Clarke, N., Andreassen, K., Eriksen R. 2015. En vurdering av utvalgte skogtiltak - innspill på veien mot 
Lavutslippssamfunnet 2050. Oppdragsrapport fra Skog og landskap, 02/2015.

ÅMTmaks



Oppsummert

- Skogsdrift i overensstemmelse med gjeldende 
lover, regler og frivillige sertifiseringsordninger 
ivaretar skogens evne til å lagre karbon, og er et 
bærekraftig skogbruk i klimasammenheng

- Mer aktiv forvaltning, med bl.a. tettere planting, 
riktig ungskogpleie, gjødsling og hogst til riktig tid, 
kan øke skogens evne til å lagre karbon



«De mest kostnadseffektive tiltakene i skog er 
påskoging, bærekraftig skogbruk og redusert 
avskoging»

32IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 151 pp



Endringer i skogarealet

33Om tiltaket: Planting av skog på nye arealer som klimatiltak. Egnede arealer og miljøkriterier. M26-2013
Tall: Miljødirektoratet, Statistisk sentralbyrå og Norsk institutt for bioøkonomi. 2018. Greenhouse Gas Emissions 1990-2016, National Inventory Report. M-985. 

Foto: John Y. Larsson (landskap) og Arne Steffenrem

Planting på nye arealer
• Påskoging rapporteres under Kyotoprotokollen
• Representerte et opptak på 0,5 mill. tonn CO2-

ekv. i 2016

Gjengroing

Avskoging
• Avskoging rapporteres under Kyotoprotokollen
• 1,56 mill. daa avskoget 1990 - 2016
• Utslippet fra avskoging var for 2016 estimert til 

2,3 mill. t CO2-ekv.



Hva forårsaker avskoging?

Primært utbygging (68 %):
– Infrastruktur, veier, jernbane, mv.
– Bygninger
– Næringsformål (f.eks. grustak)

34Analyse basert på data fra Landsskogtakseringen, tall for 1990 – 2015. Breidenbach mfl. 2017. Analyse av størrelse, årsaker til og
reduksjonsmuligheter for avskoging i Norge. NIBIO Rapport 3(152)

– Oppdyrking (13 %)
– Omlegging til beite (18 %)



Hva slags skog bygger vi ned eller omdisponerer?

35Analyse basert på data fra Landsskogtakseringen, tall for 1990 – 2015.

Det er en klar 
overrepresentasjon av 
skog på god bonitet 
som bygges ned eller 
omdisponeres til 
andre formål.

Bonitetsklasse
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Oppsummering

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

 Klimanytten bør maksimaliseres gjennom optimal bruk av trevirket
 Skogsdrift i overensstemmelse med gjeldende lover, regler og frivillige 

sertifiseringsordninger ivaretar skogens evne til å lagre karbon, og er et 
bærekraftig skogbruk i klimasammenheng

 Mer aktiv forvaltning av skogarealene, med bl.a. tettere planting, riktig 
ungskogpleie, gjødsling og hogst til riktig tid, kan øke skogens evne til å lagre 
karbon

 Avskoging fører til at skogarealenes totale evne til karbonopptak reduseres 
over tid, og samtidig det fremtidige potensialet for substitusjon

36



Lykke til!
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