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1. Innledning 
Denne delleveransen inngår i det overordnede prosjektet Endrava utfører på oppdrag fra Viken 
fylkeskommune, hvor det er utviklet referansebaner og tiltaksanalyser for klimagassutslipp, energibruk og  
-produksjon og karbonopptak i fylket.  

Denne rapporten, Delleveranse 3, inneholder en referansebane for utslipp og opptak fra sektoren skog og 
arealbruk i Viken, samt en beskrivelse av tiltak for å øke opptaket og redusere utslipp fra skog og 
arealbruk. Rapporten bygger på Delleveranse 1 og Delleveranse 2. Delleveranse 1 inneholder en 
referansebane for klimagassutslipp i Viken fram mot 2030, og en tiltaksanalyse for reduserte 
klimagassutslipp mot 2030. Delleveranse 2 inneholder en referansebane for energibruk og -produksjon, og 
tiltakspakker for økt produksjon av fornybar energi.  

2. Mål og omfang 
Til grunn for oppdraget ligger Regional Planstrategi for Viken, vedtatt i desember 2020. Denne slår fast at 
de direkte klimagassutslippene i Viken skal være kuttet med minst 80 % i 2030, sammenlignet med nivået i 
2016. I 2030 skal Viken være et lavutslippssamfunn uten fossile utslipp, der det ikke slippes ut mer 
klimagasser enn det tas opp gjennom karbonfangst og naturlige prosesser. Vi tolker dette som at økningen 
i opptak av klimagasser, gjennom karbonfangst og naturlige prosesser, er høyere enn utslippene. Viken 
skal dermed arbeide for økt opptak av klimagasser og lagring av karbon. 

Det er målet om økt karbonopptak og -lagring, og om å bli et lavutslippssamfunn innen 2030, som er 
sentralt i foreliggende leveranse. Delleveranse 1 i dette oppdraget viste at selv med svært krevende 
utslippskutt, vil det gjenstå klimagassutslipp som ikke er mulige å kutte i år 2030. Dette er primært 
prosessutslipp fra transport, landbruk og industri. De resterende utslippene må dermed fanges opp eller 
bindes i skog, jord og havbunn eller gjennom teknologiske løsninger, for å oppnå målet om at alle utslipp 
skal tas opp.  

Når vi beskriver referansebane og tiltak for karbonbinding og -opptak, begrenser vi oss til skog og 
arealbrukssektoren (heretter arealbrukssektoren). Vi tar utgangspunkt i Miljødirektoratet sitt 
kommunefordelte utslippsregnskap for utslipp og opptak fra skog og arealbruk. I praksis vil tiltakene handle 
om å begrense netto utslipp fra denne sektoren, enten ved å øke opptak eller redusere utslipp1.  

I Viken er nettoopptaket fra arealbrukssektoren større enn de samlede utslippene fra de andre sektorene 
(opptaket var nær 4,3 millioner tonn i 2015, mens utslippene fra de andre sektorene på 4,1 millioner tonn i 
2019, se Miljødirektoratets klimaregnskap for skog og arealbruk og øvrige sektorer). Dermed spiller 
arealbruksektoren en svært viktig rolle for klimaet, og bevisst arealbruk er viktig for å redusere netto utslipp.  

2.1. Usikkerheter 
Arealbrukssektoren er en komplisert sektor å beregne utslipp og opptak fra, med seks arealbrukskategorier 
og fire såkalte karbonbeholdinger på hver. Det meste av tilgjengelig tallmateriale finnes på nasjonalt nivå, 
og av flere grunner kan dette ikke lett nedskaleres til Vikens forhold. Vi fremhever derfor her, og underveis i 
rapporten, at det er betydelig usikkerhet knyttet til den analysen som gjøres herunder:  

- Det historiske utslippsregnskapet for arealbrukssektoren. Her finnes tilgjengelig tallmateriale 
tilgjengelig for Viken fra Miljødirektoratet, men kun for årene 2010 og 2015. Miljødirektoratet oppgir 

 
1 Bio-CCS, det vil si fangst og lagring av biogent CO2, er nærmere omtalt i Delrapport 1.  
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at det finnes noen usikkerheter i utslippstallene innen mangel av ajourhold av kartgrunnlag og 
utslippsfaktorer.  

- Fremtidig utvikling i utslipp og opptak. Her er tallmateriale ikke tilgjengelig konkret for Viken, og 
derfor estimert med en grov metode fra nasjonale tall. Her vil det være betydelige usikkerheter, da 
den nasjonale utviklingen ikke gjenspeiler de konkrete geografiske forholdene spesifikt til Viken.  

- Tiltak og tiltaksseffekt. Tallmateriale er ikke tilgjengelig konkret for Viken. Her er usikkerhetene 
først og fremst mangel på konkret vurdering av faktisk tiltakseffekt dersom tiltakene gjennomføres 
med Vikens geografi som utgangspunkt. Det er også usikkerheter knyttet til effektene av tiltakene 
nasjonalt, med stigende usikkerhet for lengre tidshorisont (effekt etter år 2030 og 2050). 

Det har ikke vært innenfor rammene av dette prosjektet å gjøre detaljerte analyser av sektoren. På basis av 
dette har vi valgt å gjøre kvantitative estimater av fremtidig utvikling, og beholde beskrivelser av 
tiltakseffekter kvalitativt. Avslutningsvis i rapporten oppsummerer vi også noen områder for videre utvikling 
av kunnskapsgrunnlaget.  

3. Historiske utslipp og opptak fra skog og arealbruk  

3.1. Om sektoren skog og arealbruk 
Et areal kan ta opp og slippe ut klimagasser, avhengig av hva arealet brukes til og hvilke prosesser som 
skjer på arealet. Utslipp forbundet med arealbruk beskrives i sektoren skog og arealbruk. Sektoren skiller 
seg fra andre sektorer i klimagassregnskapet, fordi den har både utslipp og opptak av klimagasser. På 
engelsk kalles sektoren 'Land use, land use change and forestry' (LULUCF). 

Utslipp og opptak fra sektoren 

Opptak av klimagasser fra atmosfæren skjer når biomasse i vekst, som skog, busker og gress, tar opp og 
lagrer karbon i jord, røtter, stamme og bladverk gjennom fotosyntesen. Et utslipp av klimagasser skjer når 
biomassen forbrennes eller brytes ned naturlig. Bearbeiding av jorda kan øke nedbrytingen av det 
organiske materialet i jordsmonnet og gi økt utslipp av CO2. Ved arealbruksendringer, for eksempel 
avskoging eller påskoging, endres mengden karbon som lagres i arealet og jorda. Dette kan også endre 
nedbrytingsprosessene i jorda, noe som også er forbundet med utslipp (Miljødirektoratets metodenotat) 

I dette oppdraget beskriver Endrava utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk innenfor Vikens 
geografiske grenser. Vi legger til grunn det kommunefordelte regnskapet for utslipp og opptak fra skog og 
arealbruk fra Miljødirektoratet, i siste tilgjengelig utgave. Dette utslippsregnskapet gir en tidsserie på utslipp 
og opptak fra hver kommune i Norge fra 2010 og 2015, brutt ned i arealbrukskategorier. Vikens 
utslippsregnskap som fylke er summen av utslippene fra Vikens 51 kommuner, og Miljødirektoratets 
metodenotat for hvordan utslippene fordeles på kommuner er benyttet som bakgrunnsinformasjon. Et 
oppdatert kommunefordelt klimaregnskap for arealbrukssektoren for 2020 er ventet i år 2022. 

Arealbrukskategorier  

Arealbrukssektoren er delt inn i seks arealbrukskategorier som dekker hele Norges landareal: 

● skog 
● dyrket mark 
● beite 
● vann og myr 
● bebyggelse 
● annen utmark 
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For å vite hvor mye areal man har i kommunen innenfor hver kategori, benyttes informasjon fra ulike kart 
(AR5, N50 og SSB Arealbruk). Utslipp og opptak kommer både fra arealbruk innen de ulike 
arealbrukskategoriene, og fra arealbruksendringer som medfører overgang fra én arealbrukskategori til en 
annen. For eksempel kan en skog ha vokst seg større og tatt opp karbon, mens bearbeiding av jord eller 
forråtnelsesprosesser av biomasse kan ha ført til utslipp. Arealbruksendringer mellom to perioder kan 
innebære at skog har blitt ryddet for å bygge hus eller vei, eller at en myr er drenert (Miljødirektoratets 
metodenotat). Utslippsregnskapet for 2015 inkluderer derfor både data fra arealene slik de foreligger dette 
året, samt utslipp eller opptak knyttet til overgangen fra en arealbrukskategori til en annen 
(arealbruksendringer) 

Karbonbeholdninger 

Hver arealbrukskategori deles opp i gjenværende areal, og areal i overgang fra en annen 
arealbrukskategori. Videre har alle arealbrukskategoriene fire karbonbeholdninger, med en utslippsfaktor 
for hver karbonbeholdning: 

● levende biomasse 
● dødt organisk materiale (DOM) 
● mineraljord 
● organisk jord 

En karbonbeholdning kan enten ta opp karbon fra atmosfæren (sluk) eller slippe ut karbon (kilde). For hver 
karbonbeholdning beregnes nettoendringen i karbonlager på ett år. Dette uttrykkes som et årlig opptak eller 
utslipp. I tillegg inkluderer kommuneregnskapet utslipp fra fire andre kilder som representerer små utslipp 
på nasjonalt nivå, blant annet skogbrann (Miljødirektoratets metodenotat). Regnskapet dekker utslipp og 
opptak av klimagassene CO2 (karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O) fra de seks 
arealkategoriene. 

Metode for klimaregnskapet  

For å beregne utslipp og opptak fra arealer, multipliserer man aktivitetsdata (arealets størrelse) med kildens 
utslippsfaktor (utslippsfaktoren til arealbrukskategorien/arealbruksendringen). Det benyttes både standard 
utslippsfaktorer og regionalt tilpassede utslippsfaktorer. Karbonopptaket for skog beregnes for eksempel 
ved å multiplisere skogarealet, delt opp i ulike skogtyper, med utslippsfaktoren for skog. Utslippsfaktoren 
endres avhengig av egenskapet ved skogen, slik som produksjonsevne. Denne vises ofte som bonitet, som 
er en indeks som rangerer markas evne til å produsere trevirke. 

Regnskapet for arealbrukssektoren er utarbeidet av NIBIO på oppdrag fra Miljødirektoratet. Metoden for 
beregningene tar utgangspunkt i FNs klimapanels (IPCC) metodikk. Metoden for kommunefordelte 
klimagassregnskap beskrives nærmere i Miljødirektoratets metodenotat. 

Usikkerheter 

Det er knyttet noe usikkerhet til både aktivitetsdataene og utslippsdataene benyttet i NIBIOs statstikk i 
beregning av de kommunefordelte utslippene.  

Når det gjelder aktivitetsdata, er det manglende ajourhold av kartgrunnlagene som brukes til 
arealinformasjon. Dette fører til usikkerhet i aktivitetsdata. 

Utslippsfaktorene i kommuneregnskapet gjenspeiler det som kan forventes av utslipp eller opptak i 
gjennomsnitt for Norge (nasjonale utslippsfaktorer) eller en region (regionalt tilpassede utslippsfaktorer). 
Lokalt kan utslippene avvike betydelig fra det nasjonale eller regionale gjennomsnittet, og dette er en kilde 
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til usikkerhet. For eksempel benyttes det en standard utslippsfaktor for dyrket mark på drenert organisk 
jord. De reelle utslippene vil avhenge av bruksintensitet, bruksvarighet, dyrkningsform, klima, myrtype og 
andre faktorer, og variere fra år til år (Miljødirektoratets metodenotat). 

3.2. Oversikt over Vikens utslipp og opptak fra skog og arealbruk 
Utslipp og opptak i 2010 og 2015 

Det mest oppdaterte klimaregnskapet for arealbrukssektoren er fra 2015. Da hadde Viken et netto opptak 
fra arealbrukssektoren på nesten 4,5 millioner tonn CO2e (CO2-ekvivalenter). Opptaket sank med 4 % fra 
2010, da det var nesten 4,7 millioner tonn CO2e. Figur 1 og Tabell 1 viser utslipp og opptak for 2010 og 
2015, fordelt på de seks arealbrukskategoriene. Positive tall betyr utslipp av klimagasser, mens negative 
tall betyr opptak. 

 
Figur 1 - Opptak og utslipp av klimagasser innen skog og arealbruk i Viken fordelt på arealbrukskategori, i 
tonn CO₂-ekvivalenter, 2010-2015. (Kilde: Miljødirektoratet)  

 

Tabell 1 - Opptak og utslipp av klimagasser innen skog og arealbruk i Viken totalt og fordelt på 
arealbrukskategori, i tonn CO₂-ekvivalenter, 2005-2010. (Kilde: Miljødirektoratet) 

Kategori 2010 2015 Forklaring 

Skog -4 584 698 -4 381 268 Det er et netto opptak, som har blitt mindre 

Annen utmark -65 608 -73 914 Det er et netto opptak, som har blitt større 

Vann og myr -24 451 -8 876 Det er et netto opptak, som har blitt mindre 

Dyrket mark 64 711 37 358 Det er et netto utslipp, som har blitt mindre 

Beite 4 785 3 898 Det er et netto utslipp, som har blitt mindre 

Utbygd areal 16 380 132 423 Det er et netto utslipp, som har blitt mindre 

Samlet netto -4 650 306 -4 455 182 Det er et netto opptak, som har blitt mindre 
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Miljødirektoratet beregner at skog, annen utmark og vann og myr har netto opptak av klimagasser, mens 
det er netto utslipp fra dyrket mark, beite og utbygd areal. Dette vil imidlertid avhenge av hvordan arealene 
blir skjøttet, blant annet kan noen beiteformer gi vesentlig mer karbonbinding enn andre, og 
karboninnholdet i dyrket mark kan være svært varierende avhengig av gjødsling, pløying, osv. 

Utslipp eller opptak for hver arealbrukskategori beregnes både fra arealbruken i seg selv, og fra endret bruk 
av et areal. For eksempel stammer utslippet som er beregnet for dyrket mark i Viken i 2015, både fra 
utslipp fra dyrket mark i seg selv, og fra den netto utslippsøkningen ved at skog, beite eller vann og myr er 
omdisponert til dyrket mark (Miljødirektoratet). 

Skog er arealbrukskategorien forbundet med klart størst opptak av klimagasser i Viken: 4,6 millioner tonn 
CO2e i 2010 og 4,4 millioner tonn CO2e i 2015. Opptaket har dermed gått noe ned fra 2010 til 2015. 
Nasjonalt har også opptaket fra skog gått ned siden 2009, noe som forklares med økt hogst, redusert 
skogskjøtsel de siste tiårene og økende andel gammel skog (som tar opp mindre CO2 enn yngre skog med 
sterk tilvekst) (Miljøstatus, 2021). 

Det er også en del opptak av klimagasser i annen utmark, og noe i vann og myr. Arealbrukskategorien 
forbundet med størst netto utslipp er utbygd areal. Utslippene for utbygd areal har økt vesentlig fra 2010 til 
2015. Det er også netto utslipp fra dyrket mark, og noe netto utslipp fra beite.  

Arealbruksendringer i perioden 2010 til 2015 

Arealbruksendringer kan føre til både utslipp og opptak av klimagasser, avhengig av hvilke 
arealbrukskategorier det skiftes mellom. Overgang til utbygd areal, i form av nedbygging av skog, dyrket 
mark, beite, vann og myr eller annen utmark, har en mer negativ påvirkning på klimaet enn andre 
arealbruksendringer (Miljødirektoratet). 

Figur 2 viser arealbruksendringer i Viken i perioden 2010 til 2015, i hektar per arealbrukskategori som er 
blitt borte eller kommet til. Som figuren viser, er den største endringen at skog har blitt borte. Det kom til     
1 900 hektar ny skog i Viken i denne perioden, mens det forsvant over 5 100 hektar. Arealbrukskategorien 
det kom til mest av, var utbygd areal. Det har også blitt mer beite. 

Figur 3 viser konsekvensene av denne endrede arealbruken på klimagassutslipp og -opptak i Viken.  
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Figur 2. Arealbruksendringer i Viken 2010-2015, etter arealtype (hektar). Figur hentet fra: Vi i Viken - 
Kunnskapsgrunnlag for en bærekraftig framtid (2019). Kilde: Miljødirektoratet 

 

 

 

Figur 3. Endringer i klimagassutslipp på grunn av arealbruksendringer i Viken (tonn CO2e), 2010-2015. 
Figur hentet fra: Vi i Viken - Kunnskapsgrunnlag for en bærekraftig framtid (2019). Kilde: Miljødirektoratet 
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Når arealtyper som binder mye karbon gjøres om til andre arealtyper, øker klimagassutslippene. 
Konvertering av arealtyper med store utslipp til arealtyper som binder karbon, vil derimot gjøre at 
klimagassutslippene går ned. Arealtypene som gikk ned i Viken fra 2010 til 2015 har større evne til å holde 
karbon enn arealtypene som økte. Dermed førte arealbruksendringene fra 2010 til 2015 til en netto økning i 
utslipp. Figur 3 viser at det særlig er avskoging som ga klimagasseffekter blant arealbruksendringene. 
Avskogingen i perioden økte klimagassutslippene med 37 000 tonn CO2e, mens skogen som kom til 
reduserte utslippene med 5 200 tonn CO2 -ekvivalenter.  

I perioden var det også utslipp fra arealendringer til mer dyrket mark og mer beite.  

Dyrket mark som er blitt borte, det vil si nedbygging av jordbruksareal, sees på den rosa søylen ved 
«Dyrket mark» på Figur 2. Samtidig viser Figur 3 at dyrket mark som har blitt til en annen 
arealbrukskategori, er forbundet med et lite netto opptak (grønn søyle ved «Dyrket mark»). Det er fordi en 
del av den dyrka marken i Viken som er blitt borte fra 2010 til 2015, er blitt til skog og beite som har høyere 
karbonopptak enn dyrket mark. Når dyrket mark omdisponeres til utbygd areal, gir dette derimot utslipp. 
Her er det verdt å påpeke at selv om selve nedbyggingen av dyrket mark fører til et moderat utslipp av 
CO2, kan det å erstatte tapet med ny dyrket mark, gi større utslipp. Dersom arealet skal erstattes med 
nydyrking, vil nydyrking av skog føre til et 5-6 ganger så stort utslipp av CO2 som selve nedbyggingen. 
Jordvern er derfor viktig både for karbonlagring, men også for flomdemping og klimatilpasning, nasjonal 
matsikkerhet og vårt globale fotavtrykk (Ulfeng, 2021).   

Fordi skogen er arealbrukskategorien med størst opptak i Viken, vil vi i denne rapporten gå mer i dybden 
på Vikens skogbruk, og tiltak for å øke skogens karbonopptak. Se Vedlegg 1 for detaljer rundt skogbruket i 
Viken.  
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4. Referansebane for utslipp og opptak fra skog og arealbruk  
Dette kapitlet gir en oversikt over fremtidig utvikling for utslipp og opptak fra skog og arealbruk for Viken. 
Det foreligger knapt med informasjon om Vikens forventede arealutvikling fremover. Anslagene nedenfor er 
derfor med utgangspunkt i flere analyser, hovedsakelig på nasjonalt nivå.  

4.1. Nasjonal utvikling mot 2050 
På nasjonalt nivå viser framskrivinger NIBIO har gjort og som det henvises til i Klimakur 2030 at netto 
opptak av klimagasser i sektoren er på en nedadgående trend mot 2050. Flere grunner oppgis til dette, 
blant annet økende andel gammel skog (skog som ikke lenger er i sin mest produktive fase), økt hogst på 
grunn av at mer hogstmodent volum blir tilgjengelig framover, samt lavere investeringer i skogkultur de 
siste tiårene. Netto opptaket i sektoren forventes imidlertid fortsatt å være høyt, på 20,3 millioner tonn CO2-
ekvivalenter i 2030 og 19,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2050. Etter 2050 øker opptaket igjen noe. 
NIBIO fremhever at det er relativt stor usikkerhet knyttet til tallene mot slutten av perioden.  

Figuren nedenfor er hentet fra den overnevnte NIBIO-rapporten og viser årlig netto utslipp fra alle 
arealbrukskategorier i Norge, der rapporterte arealer og utslipp fra referanseperioden 2010-2017 er 
grunnlag for beregningene. Tall fra og med 2018 er framskrivinger. Her ser vi at det er skog som i aller 
størst grad er forventet å bidra til netto opptak, mens både utbygd areal og dyrket mark bidrar til netto 
utslipp.  

 

Figur 4: Samlet netto utslipp fra alle arealbrukskategorier, nasjonalt, i CO2-ekvivalenter. Kilde: NIBIO, 2019 
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NIBIO gir også en oversikt på nasjonalt nivå om hvor mye areal som kumulativt er forventet å endre seg i 
perioden 2017 til 2100. Bredden på strømmene i flytdiagrammet illustrerer størrelsen på arealet i 
overgangen. For eksempel ser vi at mesteparten av skogsarealet som er forventet å endres, går til utbygd 
areal.  

 

Figur 5: Kumulativt areal som går fra og til ulike arealbrukskategorier fra 2017 til 2100. (Kilde: NIBIO, 2019) 

 

4.2. Utvikling i Viken mot 2050 
Viken og nasjonal utvikling er ikke det samme 

Fagpersoner i NIBIO og Miljødirektoratet som Endrava har vært i kontakt med, fremhever vesentlige 
utfordringer med å trekke konklusjoner for Viken basert på nasjonal utvikling. Det er flere grunner til dette. 
For det første er arealfordelingen i utgangspunktet ulike, som figuren nedenfor illustrerer. To vesentlige 
forskjeller er andel skog, der Viken har langt mer enn nasjonalt (og sannsynligvis en annen type skog gitt 
alder, tetthet, treslag), samt annen utmark der Viken har langt mindre enn nasjonalt.  
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Figur 6: Fordeling av areal på ulike arealbrukskategorier (2017 tall nasjonalt og 2015 tall for Viken) Kilder: 
Nasjonalt, arealbruk og arealressurser fra NIBIO og Viken, Utslipp og arealer fra Miljødirektoratet.  

For det andre er det ikke gitt at arealutviklingen i Viken vil være tilsvarende den nasjonale utviklingen. Dette 
påvirkes av mange faktorer med komplekse sammenhenger. Figuren nedenfor viser som eksempel på 
dette en framskriving fra SSB om befolkningsutviklingen nasjonalt og i Viken fra 2020 frem mot 2050. 
Verdiene er indeksert slik at 2020 = 1.  

 

Figur 7: Fremskriving av befolkning nasjonalt og i Viken fra 2020 frem til 2025. Indeksert slik at utviklingene 
blir sammenlignbare, der 2020=1. Kilde: SSB, 2021 

Her ser vi at Viken er ventet å ha en langt større befolkningsvekst enn nasjonalt (18 % vs. 11 % vekst). Ser 
man 18 % opp mot 11 %, er Vikens befolkningsvekst 63 % høyere enn nasjonalt. Dette vil sannsynligvis 
påvirke behovet for utbygget areal. Det kan derfor være nærliggende å anta at utbygget areal i Viken vil 
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øke mer enn det vil nasjonalt, og utslipp fra denne arealbrukskategorien vil øke fremover. Vi har imidlertid 
ikke analyser som fastslår dette, og understreker at dette bør utredes nærmere for Viken.  

Et tankeeksperiment viser en grov første indikasjon 

I mangel på tilgjengelige analyser spesifikt for Viken har vi likevel gjort et tankeeksperiment ved å 
indeksere den nasjonale utviklingen på utslipp og opptak innen hver arealbrukskategori (2015=1), og 
framskrevet dette tilsvarende i Viken. Det betyr at dersom opptaket fra skog nasjonalt mellom 2015 og 
2050 har gått ned 15 %, så har vi lagt samme 15 % reduksjon til grunn i Viken. Figuren nedenfor illustrerer 
resultatene denne analysen.  

Samlet sett så endres netto opptak av klimagasser innen skog og arealbruk fra 4,65 millioner tonn CO2e i 
2015 til i 3,76 millioner tonn i 2030 og 3,79 millioner tonn 2050.  

 

Figur 8: Utslipp og opptak fra ulike arealbrukskategorier fra 2010 til 2050 (2010 og 2015 er historisk, resten 
er framskrivinger), basert på grov tilnærming. Kilde: Endrava analyse, basert på indeksert utvikling 
nasjonalt fra NIBIO, 2019.   

 

Utslipp og opptak sett over ett 

I figuren nedenfor ser vi utviklingen samlet sett fra 2015 og frem til 2030. Figuren går kun til 2030, da 
tiltaksanalysen som ble gjort i Delleveranse 1 går frem til 2030. I grått vises referansebanen for de direkte 
utslippene hentet fra Delleveranse 1. I grønt vises referansebanen for netto opptak fra skog og arealbruk, 
samme som i figuren ovenfor. I oransje vises summen av disse to, det vil si et netto direkte fotavtrykk for 
Viken (ikke inkludert indirekte utslipp, altså utslippene som finner sted utenfor Viken). Figuren viser at 
opptak fra skog og arealbruk i stor grad kompenserer for de andre direkte utslippene i Viken. Denne 
relasjonen ser også ut til å holde i tiden fremover.  
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Figur 9: Sammenstilling av referansebaner på direkte utslipp og netto opptak fra skog og arealbruk. Kilde: 
Endrava analyse 

Endrava har ikke utarbeidet en kvantifisert tiltaksbane for skog og arealbruk. I figuren nedenfor har vi 
likevel sammenstilt tiltaksbanen for direkte utslipp med referansebanen for netto opptak fra skog og 
arealbruk. Kurven i oransje viser i denne sammenheng at det netto direkte fotavtrykket for Viken-samfunnet 
blir negativt litt ut på 2020-tallet, det vil si at det tas opp mer klimagasser enn det slippes ut.   

 

 

Figur 10: Sammenstilling av tiltaksbane på direkte utslipp og referansebane på netto opptak fra skog og 
arealbruk. Kilde: Endravas analyse 
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Denne analysen tar derimot ikke med i beregningen at det er mer press på arealene i Viken sammenlignet 
med nasjonalt. Dersom Viken bygger ned mer skog og andre arealtyper til fordel for utbygd areal enn det 
som gjøres nasjonalt, vil dette føre til mer utslipp fra sektoren, og bildet kan endre seg. Det er derfor viktig 
at Viken har fokus på klimaeffektene av utbygging i tiden fremover. Samtidig er det forventet at Norge må 
bruke mer av skogen når oljen skal erstattes med andre råvarer. Hvis mer av skogen brukes for å erstatte 
oljeprodukter, kan det også ha betydning for karbonbinding i skogen. 
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5. Tiltak for å øke karbonbinding og -opptak fra skog og 
arealbruk 

Det er et betydelig potensial for karbonbinding og opptak fra de naturlige karbonlagrene i 
arealbrukssektoren. De ulike arealkategoriene som dyrket mark, beitemark og skog har alle ulik kapasitet til 
å binde CO2. I dette kapittelet beskrives fem tiltak for å øke opptak eller redusere klimagassutslipp fra 
arealbrukssektoren i Viken. 

5.1. Bakgrunn for utvalgte tiltak 
Skog utgjør den største arealbrukskategorien i Viken (98 % av netto opptak fra arealbrukssektoren i 2015). 
Det er også den arealkategorien som har de største årlige endringene i karbondynamikk, og der det er 
størst mulighet til å øke årlig opptak eller redusere årlig utslipp av klimagasser (Klimakur 2030). I denne 
rapporten fokuserer vi derfor på tiltak som reduserer netto klimagassutslipp fra skogen. 

Klimakur 2030 beskriver flere tiltak for å redusere netto utslipp fra arealbrukssektoren. Følgende tiltak 
pekes på som dem med størst potensial til å øke opptaket av klimagasser i sektoren: planting av skog på 
nye arealer og på arealer i gjengroing, foryngelse med riktige treslag og høy tetthet, samt ungskogpleie i 
etterkant (s. 30). Endrava vil derfor beskrive disse tiltakene nærmere i denne rapporten. 

I tillegg er arealbruksendringer, det vil si permanente omdisponeringer fra en arealbruk til en annen, knyttet 
til store klimagassutslipp. Arealbruksendringen som medfører størst utslipp er avskoging (Klimakur 2030), 
og vi inkluderer derfor tiltaket redusert avskoging. 

Til slutt beskrives ett tiltak for arealbrukskategorien dyrket mark, nemlig karbonbinding i jord ved bruk av 
biokull. Tiltaket er med fordi det ifølge NIBIO er tiltaket som har størst potensial for å lagre karbon i norsk 
jord i et langtidsperspektiv, dersom det får riktig støtte (NIBIO, 2019). 

Det fins en rekke andre tiltak for å redusere utslipp og øke opptak fra arealbrukssektoren som ikke er 
beskrevet her. Viktige tiltak for skog er å drøye hogsten til skogen faktisk er hogstmoden, og gjødsling av 
skog. For økt karbonbinding i jord, er gode tiltak som bør utredes nærmere å bruke biogjødsel framfor 
kunstgjødsel, bruk av fangvekster, forvaltning av utmarksbeite og beiteplanlegging, og generelt god 
agronomi (se f.eks. NIBIO, 2019). Det pågår arbeid gjennom Fjellnettverket for å se på mulighetene for 
karbonbinding i beite. Dette tiltaket er derfor ikke vurdert her. Viktige tiltak for vann og myr er restaurering 
av myr og utfasing av bruken av torv til dyrkingsmedier og jordforbedring. Å hindre nydyrking av myr er 
også et viktig tiltak. Per i dag er det ikke et forbud, men det kan søkes om nydyrking eller nedbygging av 
myr kun der hensynet til klima, natur- og kulturlandskap blir ivaretatt (Lovdata). 

Havet er også et viktig karbonsluk (se f.eks. Miljødirektoratet, 2019). Tiltakene i denne rapporten begrenser 
seg til karbonbinding og -opptak fra skog og arealbrukssektoren, hvor havet ikke er inkludert. Derfor er tiltak 
som øker karbonbinding og -opptak i blant annet hav, planteplankton, tang og tare, ikke omtalt her.   

Det understrekes at det ikke ligger noen inngående analyse til grunn for utvelgelsen av disse tiltakene. For 
å vurdere hvilke tiltak som vil ha størst effekt for Viken, vil det kreves en mer dyptgående analyse av Vikens 
særegenheter. 
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5.2. Om tiltaksbeskrivelsene 
For hvert tiltak beskrives bakgrunn og hva tiltaket går ut på. Å kvantifisere effekten tiltakene vil ha for 
Vikens klimagassutslipp og -opptak var ikke mulig innen rammene av dette prosjektet. Effekten 
kvantifiseres derfor ikke, men nasjonale estimater for utslippsreduksjoner/opptak vises til der det finnes. I 
tillegg viser vi til relevant statistikk fra Viken for å synliggjøre viktigheten av tiltaket i Viken, og hensyn og 
muligheter som er relevante når tiltakene skal gjennomføres. 

I tiltaksbeskrivelsene har Endrava tatt utgangspunkt i Miljødirektoratets definisjoner av tiltak og virkemidler, 
slik de blant annet er benyttet i Miljødirektoratets metodikk for tiltaksanalyser og i Klimakur 2030. 
Definisjonene for tiltak og virkemidler er vesentlige for oppdragets avgrensning og gjengis nedenfor:  

● Tiltak er definert som en konkret aktivitet som iverksettes for å nå et mål om utslippsreduksjon. 
Tiltak er handlinger som bedrifter, husholdninger, eller statlige og kommunale virksomheter mv. kan 
gjennomføre for å redusere klimagassutslippene.  

● Virkemidler brukes som verktøy til å få utløst ønskede tiltak. Det er de verktøyene som staten, 
fylkeskommunene og kommunene kan bruke, slik som reguleringer, avgifter, subsidier og 
informasjon. 

Vi har ikke sett detaljert på hvilke virkemidler som må til for å utløse de aktuelle tiltakene. Vi har derfor 
heller ikke gjort noen vurderinger av hvorvidt Viken fylkeskommune eller andre aktører har tilstrekkelig med 
virkemidler for å gjennomføre tiltakene.  

5.3. Tidsperspektiv for tiltakene 
Skogen som ligger langt nord, slik som den norske, vokser sakte. Det betyr at de fleste 
skogforvaltningstiltakene vil ha full effekt først på lang sikt, og det er få tiltak og virkemidler som kan gi 
målbar effekt fram mot 2030. I følge Klimakur 2030 vil flere tiltak først ha full effekt mot slutten av 
omløpstiden som er 60-120 år, avhengig av skogens produksjonsevne (bonitet). Det er derfor viktig å 
implementere tiltak raskest mulig for at skogen skal kunne fylle sine roller som karbonsluk, som 
biomasseressurs til langlevde produkter, og til bioenergi som kan erstatte fossile ressurser.   

5.4. Skog som klimatiltak 
Fordi fire av fem av tiltakene i denne rapporten omhandler skogen, gis her en beskrivelse av 
arealkategorien skog og viktigheten av skog for klimautslipp og -opptak, før tiltakene beskrives. 

Skogen i Viken 

Viken er et betydelig skogfylke. Skogen utgjør 56 % av landarealet i Viken, eller i underkant av 14 000 km2 
(Landbruksstrategi 2021-2030, Høringsutkast). Viken har 16 % av den produktive skogen i Norge (NIBIOs 
arealbarometer). For mer detaljer om skogen i Viken, se Vedlegg 1. 

Skogens klimarolle 

Aktiv skogskjøtsel og bruk av skog som råstoff kan bidra til å redusere klimagassutslipp på tre 
hovedområder, beskrevet i utredningen Landbruk og klimaendringer fra 2016: 

1. Redusere utslippene av klimagasser gjennom redusert avskoging og skogforringelse. 
2. Fjerne klimagasser fra atmosfæren ved å fungere som karbonsluk og -lager. 
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3. Erstatte bruk av fossil energi direkte (bioenergi), ved bruk av produkter fra skog til å lagre 
karbon i langlevde produkter eller ved å erstatte produkter som er energikrevende i 
produksjon. 

Ulike måter skogen bidrar til økt opptak og reduserte utslipp av klimagasser illustreres i Figur 11. 

 

Figur 11. Illustrasjon viser fotosyntese og karbonbinding i skog. Hentet fra: Viken Skog SA/Handlingsplan 
for skogbruk i Oslo og Viken 2021-2025 

 

5.5. Tiltakene 
Vi beskriver her fem tiltak for å redusere netto utslipp fra arealbrukssektoren som vil være relevante for i 
Viken. Tabell 2 viser tiltakene og mulige nasjonale effekter av dem, slik de beskrives i ulike rapporter. Vi 
understreker at disse effektene er usikre, og avhenger av en rekke antakelser beskrevet i rapportene de er 
hentet fra. Fordi det ligger ulike beregninger og forutsetninger til grunn for de ulike analysene, kan tiltakene 
heller ikke sammenlignes direkte. Effekten av enkelttiltak vil også kunne påvirkes av gjennomføring av 
andre tiltak, så effektene kan ikke summeres direkte. En samspillseffekt som nevnes av (Søgaard mfl., 
2020) er om man har forsterket oppfylling av foryngelsesplikten som gir mer areal som plantes, og en 
samtidig har høyere grad av foredlet plantemateriale og tettere planting på de arealene som plantes. I dette 
tilfellet vil de ulike tiltakene kunne forsterke hverandre. 

Vi har ikke beregnet effekten av tiltakene for Viken, og dermed ikke tilstrekkelig informasjon til å vite om 
disse tiltakene vil sikre videre opptak fra arealbrukssektoren på nivå med nå, eller gi økt opptak i Viken. 
Dette vil måtte utredes nærmere. 
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Tabell 2 - Aktuelle tiltak for skog- og arealbrukssektoren og estimerte nasjonale effekter fram til 2100. 

Tiltak Årlige utslippsreduksjoner / 
opptak i millioner tonn 

CO2e for Norge  
 

Kilde Fanges opp i 
utslippsregnskapet p.t. 

2030 2050 2100 

A01 - Redusere 
avskoging1 

0,3 Ikke 
kvant. 

Ikke 
kvant. 

Klimakur 2020 Fanges opp direkte gjennom  
endring av arealbrukskategori.  

A02 - Foryngelse 
med riktige treslag 

og høy tetthet 

Ikke 
kvant. 

Ikke 
kvant. 

ca. 2 Klimakur 2030 Vil fanges opp indirekte  
(langsiktig tiltak)  

A03 - Planting av 
skog2 

0,138 1,8 0,9 Miljødirektoratet 
et al., 2013 / 

Klimakur 2030 

Fanges opp direkte gjennom  
endring av arealbrukskategori.  

A04 - Ungskogpleie 0 - 0,5 0,9–1,3 1,5–3,3 Stortingsmelding 
13 

(Klimameldingen) 

Vil fanges opp indirekte  

A05 - Karbonlagring 
i biokull  

0,15 - - Klimakur 2030 Fanges ikke opp i 
klimagassregnskapet i  

dag3 
1 Estimatet er hentet fra Klimakur 2020, og er anslått årlig effekt av tiltaket i år 2020, dersom man legger til grunn at 
avskogingsraten fra år 2010 halveres.   
2 Estimatene er hentet fra en rapport fra 2013, og forutsetter at tiltaket startet i 2014. En pilotordning i utvalgte fylker viste at 
effekten av tiltaket har noe lavere potensial for opptak per dekar enn tidligere antatt, på grunn av endrede forutsetninger rundt 
årlig tilvekst i gjengroingsskogen (Klimakur 2030). 
3 Metodikk for å inkludere biokull i klimagassregnskapet ligger inne i utkastet til revidert metoderapport fra FNs klimapanel (Vol. 4 
kap.2).  
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A-01 Redusere avskoging 

Tiltaket handler om å redusere avskoging, som er definert som en permanent menneskeskapt endring av 
skog til en annen arealbruk, i all hovedsak infrastruktur, bebyggelse, beite og jordbruk (NIBIO, 2018). 
Tiltaket reduserer klimagassutslipp ved å redusere utslippene forbundet med avskoging. 

Bakgrunn 

Avskoging er den arealbruksendringen som medfører størst utslipp nasjonalt. Nasjonalt medførte 
avskoging et årlig utslipp på 3,1 millioner tonn CO2e i 2019 (UNFCCC, 2021). Dette tilsvarer 75 % av 
utslippene til personbiler, som i 2020 hadde et utslipp på 4,11 millioner tonn CO2e. 

Ved avskoging frigjøres organisk bundet karbon. Samtidig mister man arealer med trær som kan ta opp 
CO2, dvs. muligheten for å redusere karboninnholdet i atmosfæren, og fremtidige substitusjonsmuligheter 
basert på tømmer fra dette arealet (NIBIO, 2019). Avskoging fører til klimagassutslipp fra levende 
biomasse (trær), dødt organisk materiale og karbon i jordsmonn. Klimagassutslippene avhenger av hvilken 
arealkategori skogen omlegges til. For eksempel fører omlegging til beite i gjennomsnitt til mye mindre 
utslipp enn til bolig eller veibygging (Breidenbach mfl. 2017)  

Areal brukes til å bygge boliger, fritidsboliger, veier, næringsbygg, idrettsanlegg og mye annet. Nasjonale 
analyser tyder på at en stor andel av avskogingen skjer i form av mindre arealer, slik som små, gradvise 
utvidelser av eksisterende infrastruktur (Breidenbach mfl. 2017). Disse endringene utgjør likevel til sammen 
et betydelig areal, selv om det lokalt kan virke uvesentlig og udramatisk.  

Figur 12 viser estimerte utslipp til avskoging i Norge siden 1990, fordelt på ny arealkategori og 
avskogingsgrunn. Som det kommer frem av figuren, stammer størstedelen av utslippene fra utbygging, 
hvor utbygging av vei og bebyggelse er viktigst.  

nær  

Figur 12. Estimert utslipp fra avskoging i Norge siden 1990, fordelt på avskogingsgrunn.  
Mt = Megatonn = 1 000 000 tonn. Figur: Breidenbach mfl. 2017 
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Figur 13 viser hvor mye avskoging det var i Viken i perioden 2010 til 2015, fordelt på hvilket areal skogen 
ble omdisponert til (Miljødirektoratet). Figur 14 viser utslippene i 2015 forbundet med avskogingen, totalt 
ca. 37 000 tonn CO2e. Som det kommer fram i Figur 13, skyldes avskogingen omdisponering til beite, tett 
etterfulgt av utbygd areal. En del skog omdisponeres også til dyrket mark. Som Figur 14 viser, er det 
avskoging til utbygd areal som fører til størst utslipp, enda utbygd areal står for mindre av det nye arealet 
enn beite. 

 

Figur 13. Avskoging i Viken i perioden 2010 til 2015, i hektar, fordelt på arealtype skogen er omdisponert til. 
Figur: Miljødirektoratet 

 

Figur 14. Utslipp forbundet med avskoging i Viken i 2015, i tonn CO2e, fordelt på arealtype skogen er 
omdisponert til. Figur: Miljødirektoratet 
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Figur 15. Dominerende årsaker til avskoging fra 1990 til 2015. Rød strek markerer Vikens geografiske 
område omtrentlig. Figur: Breidenbach mfl. 2017/Endrava. 

Det er geografiske forskjeller i årsaker til avskoging, som vist i Figur 15. I Vikens tilfelle var utbygging 
dominerende årsak i perioden 1990-2015, mens også omlegging til beite var en viktig årsak i deler av 
tidligere Buskerud.  

Om tiltaket 

Tiltaket handler om å unngå at skogareal omlegges til andre arealer. Det finnes flere virkemidler for å 
redusere avskoging og klimagassutslipp relatert til dette. Fire belyses nærmere i NIBIO-rapporten “Analyse 
av størrelse, årsaker til og reduksjonsmuligheter for avskoging i Norge” (Breidenbach mfl. 2017): 

1. Øke verdisettingen av skogareal i forhold til andre arealkategorier 
2. Øke kompetanse og bevissthet om betydningen og omfanget av avskoging.  
3. Benytte helhetlige planprosesser som sikrer at alle arealendringer fanges opp og at det tas 

hensyn til klimagassutslipp 
4. Aktiv utforming, bruk og håndhevelse av lovverket relatert til arealbruksendringer 

Arealer er under stort press i Norge, blant annet på grunn av en voksende befolkning, at fortetting ikke alltid 
er ønskelig, matjord må beskyttes, og biomangfold og andre økosystemtjenester skal i varetas. Forfatterne 
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av NIBIO-rapporten understreker derfor at det er viktig at det gjennomføres en helhetlig analyse av 
konsekvensene av tiltak når man velger tiltak for å motvirke avskoging. Tiltakene må ikke føre til større 
utslipp av klimagasser i andre sektorer, og de må ikke føre til «lekkasje» av avskoging til andre land.2  

Avskogingstiltaket vil ha størst klimaeffekt hvis avskoging av skogsområder på middels og høy bonitet 
reduseres (Hohle mfl., 2016). 

Om tiltaket i Viken-kontekst 

I Regional Planstrategi for Viken er det et mål om at omdisponering av areal ikke skal gå på bekostning av 
matproduksjon, biologisk mangfold, friluftsområder eller karbonlagring. 

Siden utbygging er den viktigste årsaken til klimagassutslipp fra avskoging nasjonalt, og også er 
avskogingsgrunnen som fører til størst utslipp i Viken, er det særlig tiltak som går på å redusere avskoging 
til fordel for utbygging som er relevant for Viken.  

Effekt og usikkerhet 

Det er usikkerhet knyttet til utslippene fra avskoging, og dermed til effekten av å redusere avskoging. Om 
lag halvparten av utslippene fra avskoging kommer fra karbon bundet i trær. Karbon bundet i jord utgjør 
den andre halvparten, men er svært vanskelig å måle (NIBIO, 2018). Derfor er det vanskelig å kvantifisere 
usikkerheten knyttet til utslippene fra jordkarbon. Det totale avskogingsarealet kan i følge NIBIO estimeres 
relativt nøyaktig, mens det er knyttet betydelig usikkerhet til hvor store arealene for de enkelte 
avskogingskategoriene er (NIBIO, 2018).  

Redusert avskoging ble beskrevet som et tiltak i Klimakur 2020 fra år 2010. Her ble en halvering i 
avskogingsraten anslått å gi et årlig opptak på 0,3 millioner tonn CO2e, basert på at daværende avskoging 
ga et utslipp på 0,6 millioner tonn i året.  

Kostnader 

Kostnaden av tiltaket er ikke kvantifisert. 

 

  

 
2 Se også rapporten Tiltak og virkemidler for redusert klimagassutslipp fra avskoging i Norge 
(Miljødirektoratet, 2018) for mulige virkemidler for å redusere avskoging.  
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A-02 Tetthet i foryngelse og rett treslag 

Tiltaket går ut på å sørge for at alle arealer som avvirkes forynges innen rimelig tid, med rett treslagvalg og 
plantetetthet. 

Bakgrunn 

Foryngelse av skog er prosessen med å få opp ny skog etter en hogst (foryngelseshogst). Skog kan 
forynges ved planting, såing eller naturlig foryngelse. Planting er den vanligste foryngelsesformen i Norge 
(Søgaard mfl., 2020). Foryngelse er et av de viktigste tiltakene skogeier gjør i skogen. Foryngelse med 
riktig treslag og en tetthet som utnytter arealets produksjonsevne er viktig både for å opprettholde 
produksjonsgrunnlaget og for å sikre at karbonbeholdningen bygges raskest mulig opp igjen etter hogst 
(Klimakur 2030, Søgaard & Bjørkelo, 2018). 

Skogbruksloven (§ 6) og Forskrift om berekraftig skogbruk (§ 6, 7 og 8) stiller krav om at skogeier skal 
legge til rette for tilfredsstillende foryngelse innen tre år etter hogst, samt se til at det er samsvar mellom 
hogstform og foryngelsesmetode. Forskriften beskriver både et minste anbefalte og et minste tillatte 
plantetall per dekar.  

Det er betydelige hogstarealer hvor foryngelsesplikten ikke er oppfylt tre år etter hogst. En kartlegging av 
norsk areal fra 2019 viste at 25 % av foryngingsflatene hadde et plantetall som var lavere enn kravene til 
forynging i bærekraftsforskriften. I et klima- og bærekraftsperspektiv vil det være viktig å sikre at 
plantetetthet som et minimum heves til minste lovlige plantetetthet i foryngelsen (Klimakur 2030).  

Det er flere elementer som er viktige ved foryngelse, og flere tiltak skogbrukeren kan gjøre. I Klimakur 
beskrives ‘treslagsvalg og tetthet i foryngelse’ som et samletiltak med flere deltiltak. I denne rapporten 
beskrives deltiltakene plantetetthet og riktig treslagsvalg nærmere.  

Om tiltaket 

Plantetetthet 

Klimakur 2030 utreder to tiltak for plantetetthet, som innebærer at plantetettheten enten tilfredsstiller 
minimumkravene for plantetetthet (kalt tiltak L04a), eller at plantetettheten økes (tiltak L04b).  

Tettere planting på eksisterende arealer er et tiltak som på lang sikt gir økt opptak av CO2. Flere planter gir 
bedre fordeling av planter på arealet og forbedret mulighet for å velge de beste plantene til framtidstrær. 
Det fører til økt skogproduksjon og bedre tømmerkvalitet. Økt skogproduksjon som følge av tettere planting 
gir i tillegg større årlig opptak av CO2 og mer biomasse fra skog som kan erstatte produkter laget av fossilt 
råstoff. Når kvaliteten bedres, vil sagtømmerandelen øke, og mer råstoff kan gå til langlevde produkter 
(Klimakur 2030). 

Tiltaket er allerede gjennomført, men det fulle potensialet er ikke utløst. I 2016 fikk skogbruket en 
støtteordning som skulle brukes til blant annet tettere planting. Det ble gitt tilskudd til tettere planting på om 
lag halvparten av plantearealet med gran i 2017 og 2018, samt noe til andre treslag. Effekten av tettere 
planting på dette nivået ligger i referansebanen i Klimakur. Ordningen har derimot ifølge Klimakur et 
restpotensial ved å øke andelen av plantearealet som tar i bruk ordningen, og det kan trolig være mulig å 
øke plantetettheten ytterligere. 
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Treslagssvalg 

Klimakur 2030 utreder tiltaket om riktig treslagsvalg etter hogst (kalt tiltak L02). Riktig treslagsvalg ved 
foryngelse av skog har stor betydning for produksjon og dermed opptak av CO2. På mark med høy 
produksjonsevne gir gran best produksjon. På skogsmark med middels produksjonsevne varierer det om 
gran eller furu gir størst produksjon, ofte kan blanding av gran og furu være et godt alternativ. Furu har som 
regel størst produksjon på mark med lav produksjonsevne. 

Klimaeffekten av riktig treslagsvalg er sammenfallende med treslagets evne til å utnytte 
produksjonsmulighetene på arealet. Det kan være store forskjeller i markas produksjonsevne avhengig av 
treslag, og markas egenskaper påvirker hvilket treslag som bør velges i hvert enkelt tilfelle. 

I Klimakur er effekten av tiltaket om treslagsvalg estimert som effekten av netto årlig CO2-opptak av alt 
granareal som hogges plantes/forynges med gran, mot dagens praksis der en del av granarealet ikke blir 
forynget med gran etter hogst.  

Om tiltaket i Viken-kontekst 

Det er regionale forskjeller i oppfyllelse av foryngelsesplikten, og dermed potensialet for å gjennomføre 
foryngelsestiltaket. Landbruksdirektoratet angir statistikk for hvorvidt foryngelsesplikten var oppfylt tre år 
etter hogst på hogstarealet rundt i landet.  Mens foryngelsesplikten var oppfylt på 78 % av kartlagt areal i 
Norge som helhet, var den oppfylt på om lag 80 % av arealet i både Region 1 (Oslo, Akershus, Østfold og 
Hedmark), og region 2 (Oppland og Buskerud). Tendensen er at foryngelsesplikten i mindre grad er oppfylt 
i kystfylkene fra Vest-Agder til Møre og Romsdal og Nordland og Troms enn i landet for øvrig. 
Foryngelsesplikten ser dermed ut til å være bedre overholdt i Viken enn landsgjennomsnittet, men det er 
fortsatt potensiale for å bedre foryngelsen også her.  

Effekt og usikkerhet 

I Klimakur 2030 gjøres framskrivninger med ulike scenarier for både økt oppfyllelse av foryngelsesplikten 
med planting av gran på alle arealer med gran som avvirkes, og tettere planting med klimatilskudd på en 
større del av arealet, og kombinasjoner av disse. Alle alternativer gir høyere netto opptak i norsk skogbruk 
på lang sikt. 

Figur 16 viser kurvene netto CO2-opptak for skog under ulike scenarioer for tettere planting og planting av 
gran. Den lilla kurven (BAU) viser scenarioet business as usual, som er dagens praksis med tilskudd.  
Størst effekt ga en kombinasjon hvor en planter gran på alt foryngelsesareal med granbonitet, og med 
ekstra tetthet over alt (lys grønn kurve). Her plantes eller forynges alt granareal som hogges med gran, og 
tilskuddsordningen benyttes. Det vil si at alt areal plantes med 35 ekstra planter per dekar. Årlig netto 
opptak økte med om lag 2 millioner tonn CO2e mot slutten av perioden (2100) sammenlignet med 
opprettholdelse av dagens praksis (Søgaard mfl., 2020). 
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Figur 16: Netto CO2-opptak for skog under ulike scenarier for tettere planting og planting av gran. Den 
sorte kurven viser historisk nettoopptak i skogen. Kilde: Søgaard mfl. (2020). Hentet fra Klimakur 2030.  

 

Kostnader 

Kostnad ved økt plantetetthet og riktig treslagvalg etter hogst er ikke beregnet i Klimakur, men kostnaden 
er forventet å være mindre enn 500 kr/tonn CO2e.  
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A-03 Planting av skog på nye arealer og på arealer i gjengroing 

Tiltaket handler om å plante skog på nye arealer (påskoging), og på arealer i gjengroing. Tiltaket gir økt 
karbonopptak gjennom å øke det produktive skogarealet.  

Bakgrunn 

For å øke CO2-opptaket kan skogarealet utvides. Planting av skog på nye arealer blir trukket fram av FNs 
klimapanel som et av de viktigste tiltakene for å møte klimautfordringene (Klimakur, 2030). 

Om tiltaket 

Tiltaket beskrives i Klimakur (kalt tiltak L05), under tiltaksgruppen treslagsvalg og tetthet i foryngelse. 
Tiltaket ble utredet i en rapport utarbeidet av Miljødirektoratet, m.fl. i 2013. Her defineres tiltaket som at det 
kan handle om både a) treslagsskifte på eksisterende skogarealer og b) skogplanting på åpne arealer, det 
vil si ved arealbruksendring fra andre arealer.  

Rapporten identifiserer følgende arealtyper som relevante for tiltaket: areal med åpne arealer (under 10 
prosent kronedekning) og gjengroingsarealer med underoptimal skogproduksjon (over 10 % kronedekning) 
med middels bonitet eller høyere (G 11 eller høyere)3. I rapporten ble det signalisert at det vil være mulig å 
finne arealer som er interessante å plante ut fra både klima- og næringshensyn som gjør at tiltaket kan 
gjennomføres i et omfang på minst 50 000 dekar per år over en 20-årsperiode, med akseptable effekter for 
naturmangfold og andre miljøverdier. I Klimakur åpnes det opp for at tiltaket kan være aktuelt for flere 
arealtyper (middels bonitet og i sein gjengroing), og ha positiv klimaeffekt også her. Se Klimakur for 
detaljer.  

Etablering av skog kan imidlertid komme i konflikt med forekomst av verdifulle naturtyper (se Rosland mfl., 
2013). Det er derfor viktig å ta hensyn til sårbare naturtyper som slåtteenger og kystlynghei når man skal 
vurdere arealer for påskoging. Klimaendringene vil føre til at skoggrensa stiger, og gi tilgang på nye arealer 
for skog. Dette kan komme i konflikt med friluftsinteresser. 

Urbane grøntområder i form av parker, «friarealer» og f.eks. trær i alléer, vil også kunne ha betydning på 
karbonbeholdninger i utbygde arealer. Klimaeffekten av disse trærne vil ikke fanges opp i 
klimagassregnskapet for arealbrukssektoren, siden kun det som defineres som skog4 fanges opp her. 
Likevel kan urbane grøntområder ha positiv effekt på klima (les mer tiltakene urbane grøntområder og 
grønne tak i Søgaard og Bjørkelo, 2018).  

I klimaforliket i 2012 vedtok Stortinget at regjeringen skulle lage en strategi for å øke skogplanting. I 2015–
2018 ble det gjennomført en pilotordning for å høste erfaringer med tiltaket og organisering. I tre pilotfylker 
ble det plantet gran på i overkant av 6 000 dekar, og dette forventes å ta opp om lag 700 000 tonn CO2 
over de neste 85 årene. Dersom arealet hadde grodd igjen naturlig ville karbonopptaket vært vesentlig 
lavere, om lag 250 000 tonn. I tillegg kan trevirke fra hogst brukes til å erstatte fossilt råstoff. Evalueringen 

 
3 Kronedekning er den prosentvise andelen av arealet som dekkes av trekronenes horisontalprojeksjon (NIBIO). 
Bonitet er det samme som produksjonsevne. Det er et uttrykk for markas evne til å produsere trevirke når den er 
bestokket med et treslag som passer for vekstforholdene på vedkommende voksested (NIBIO). For detaljer om 
boniteten for arealet i Viken, se Vedlegg 1. 

4 I Landsskogtakseringen som ligger til grunn for Miljødirektoratets kommunefordelte utslipps- og opptaksstatistikk, er 
skog definert som et areal med trær som kan nå en høyde på 5 meter på den aktuelle lokaliteten og med en 
kronedekning på >10 % (Miljødirektoratets metodenotat) 
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viser at tiltaket gir positiv klimanytte for alle boniteter, gjengroingsgrader og hogsttidspunkt som ble vurdert 
(Klimakur 2030).  

Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet leverte våren 2019 en sluttrapport og evaluering av 
pilotordningen. Her gjennomgås erfaringer med tiltaket når det gjelder blant annet å velge ut areal, treslag 
og bonitet, og hvordan å ivareta miljøhensyn.  

Om tiltaket i Viken-kontekst 

Tiltaket er relevant for areal med åpne arealer og gjengroingsarealer med underoptimal skogproduksjon 
med middels bonitet eller høyere. Det har ikke vært mulig innen rammene av dette prosjektet å hente inn 
informasjon om hvor stort areal skog dette gjelder for Viken. I Viken har 74 % av arealet middels bonitet 
eller høyere (bonitet G 11 eller bedre), mens andelen er 57 % på landsbasis (se Vedlegg 1). 

Effekt og usikkerhet 

Effekten av tiltaket ble utredet i 2013 (Rosland mfl., 2013). Planting av gran på minst 1 million dekar  
(50 000 dekar årlig, over en periode på 20 år) ble beregnet å gi et årlig meropptak på 138 000 tonn i 2030, 
ca. 1,8 millioner tonn i 2050 og ca. 0,9 millioner tonn CO2e i 2100, forutsatt oppstart i 2014. 

Avtakende opptak mot 2100 reflekterer at gammel skog binder mindre CO2, samt forutsetningen om at 
skogen sluttavvirkes ved hogstmodenhetsalder. På kort sikt vil tiltaket kunne ha midlertidige utslipp av CO2 
grunnet rydding av arealene for tilplanting. Dersom noe av biomassen fra rydding brukes som bioenergi og 
erstatter fossile energikilder, vil det ha en positiv effekt i andre sektorer. På lang sikt (utover omløpstiden) 
vil tiltakets klimaeffekt være avhengig av hvordan biomassen benyttes etter avvirkning (Klimakur 2030). 

Kostnader 

Tiltaket er tidligere antatt å være i kategorien kostnader under 500 kroner per tonn CO2-ekvivalenter. I 
Klimakur 2020 ble den gjennomsnittlige tiltakskostnaden beregnet til 50 kroner per tonn CO2. 

Evalueringen etter pilotfasen for tre fylker har vist at kostnadene ved gjennomføring av tiltaket har vært noe 
høyere, men planting på nye arealer er fortsatt et billig tiltak sammenlignet med andre tiltak for å redusere 
utslipp eller øke opptak av klimagasser (Miljødirektoratet, 2019).  
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A-04 - Ungskogpleie 

Ungskogpleie handler om å velge ut trær med god kvalitet og sikre en optimal avstand mellom trærne, slik 
at skogens vekst og kvalitet blir best mulig. Tiltaket øker opptak ved å legge til rette for kvalitetsvirke, som 
også kan brukes til klimavennlige byggematerialer. 

Bakgrunn 

Ungskogpleie er et samlebegrep for tiltak som gjøres i etablert skog, men før trærne har vokst seg store 
nok til å gi nyttbart virke. Hensikten er å påvirke den videre utviklingen til skogbestanden i ønsket retning. 
Ved å fjerne uønskede trær og annen konkurrerende vegetasjon, unngår man at framtidstrærne skades 
eller hemmes, og legger grunnlaget for produksjon av kvalitetsvirke (Klimakur 2030).  

Om tiltaket 

Tiltaket ungskogpleie beskrives i Klimakur (kalt tiltak L07), under tiltaksgruppen skogpleie. Ungskogpleie 
legger til rette for optimal kvalitet på trevirket ved hogst. Tiltaket gir økt opptak ved at skogen utvikler 
stokker av høy kvalitet som kan brukes til klimavennlige byggematerialer, hvor karbonet kan lagres i lang 
tid. Det kan også ha positiv effekt som klimatiltak ved å gi økt volumproduksjon og fremme 
kvalitetsproduksjon (Søgaard mfl., 2020). 

Ungskogpleie er også viktig for å tilpasse skogen klimaendringer. Ved å gi framtidstrærne plass til å utvikle 
krone og rotsystem på et tidlig stadium, styrkes skogens stabilitet mot vind, snøbrekk og annen 
klimapåkjenning. Skogeieren kan også legge til rette for variert sammensetning av treslag, som kan øke det 
biologiske mangfoldet (Stortingsmelding 13: Klimaplan for 2021-2030).  

Det er et klart behov for ungskogpleie. I Norge som helhet er behovet for ungskogpleie i barskog 970 000 
dekar, tilsvarende 7 % av ungskogarealet i barskog. I tillegg er det estimert et usikkert behov på 44 %, 
mens ungskog uten behov utgjør 49 % av arealet (Søgaard mfl., 2020). 

I Klimameldingen for 2021-2030 (Meld. St. 13), signaliseres det at regjeringen vil vurdere nærmere behovet 
for å styrke ungskogpleie som et klimatiltak.     

Om tiltaket i Viken-kontekst 

I følge Handlingsplan for skogbruk i Oslo og Viken 2021-2025 har Oslo og Viken stort potensiale for økt 
aktivitet innen ungskogpleie, siden etterslepet er stort. Tall som kommunene har meldt inn i viser at det 
samlede ungskogpleiebehovet er på over 155 000 dekar i regionen. I handlingsplanen settes det et mål for 
2021-2025 om at ungskogpleiearealet skal ligge på minst 110 000 dekar. I følge SSB ble det utført 
ungskogpleie på 96 000 dekar skog i Oslo og Viken i 2020.  

Ifølge handlingsplanen er det ønskelig å legge til rette for et tiltak for å øke ungskogpleie i Oslo og Viken, 
for å stimulere til økt oppsøkende virksomhet for ungskogpleieoppdrag. Ordningen omfatter et 
aktivitetstiltskudd for aktører som utfører oppdrag for en skogeier. En tilsvarende ordning er innført i 
Vestfold og Telemark. 

Effekt og usikkerhet 

Å styrke ungskogpleien anslås i Klimameldingen for 2021-2030 (Meld. St. 13) å kunne gi et økt opptak på 
0–0,5 millioner tonn CO2 årlig mot 2030, økende til 0,9–1,3 millioner tonn i 2050 og 1,5–3,3 millioner tonn 
CO2 årlig i 2100. 
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Effekten øker over tid fordi effekten med hensyn på CO2-opptak være liten tidlig i omløpet, men stor på 
lengre sikt. Estimatene er beheftet med stor usikkerhet, men det er tydelig at et økt fokus på ungskogpleie 
vil kunne gi økt opptak av CO2 (Klimakur 2030).  

Kostnader 

I Klimakur-supplementet om skogtiltak er tiltakskostnaden ved ungskogpleie i Norge estimert til 500-1500 
kr/tonn CO2e, dersom kun utslippsreduksjonen fram til 2030 regnes med. Dersom effekten fram til 2050 
eller 2100 regnes inn, er kostnaden < 500 kr/tonn CO2e. 
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A-05 Karbonlagring i biokull 

Tiltaket går ut på å øke karbonbinding gjennom å pyrolysere biomasse, slik at store deler av karbonet i 
biomassen bindes stabilt i biokull, samtidig som det produseres energi som kan erstatte fossile energikilder.  

Bakgrunn 

Organisk materiale som brytes ned, vil omdannes til vann og karbondioksid (CO2). Ved heller å omdanne 
organisk avfall og restfraksjoner fra jordbruket til stabilt biokull, kan man binde karbon og redusere utslipp 
av CO2 (Klimakur 2030). > 

Om tiltaket 

Tiltaket beskrives i Klimakur (kalt tiltak J11), og går ut på at organiske avfalls- og restfraksjoner fra 
landbruket omdannes til uorganisk karbon med lang nedbrytningstid. Dette skjer ved at det organiske 
materialet gjennomgår en prosess kalt pyrolyse, hvor materialet varmes opp uten tilgang på oksygen. 
Resultatet fra pyrolyseprosessen er energiprodukter som kan brukes til blant annet oppvarming, og biokull 
som kan lagres og eventuelt tilbakeføres i jordbruksjord (Klimakur 2030). Biokull likner trekull, og kan 
brukes for å øke karboninnholdet i jord og som jordforbedringsmiddel (Søgaard & Bjørkelo, 2018) 

Etablering av småskala biokullanlegg krever relativt enkel teknologi som er lett å vedlikeholde, og som ikke 
krever høy prosesskompetanse. Pyrolyseanlegg finnes tilgjengelig i alle skalaer, fra små anlegg til store. 

I Klimakur gis en nasjonal oversikt over tilgjengelige organiske avfalls- og restfraksjoner fra norsk landbruk 
som er egnet for pyrolyse, samt potensialet for å omdanne disse til biokull. Oversikten inneholder følgende 
råstoff: 

● GROT (greiner og topper) 
● Bark 
● Sagflis 
● Hestemøkk med kutteflis 
● Halm 

I oversikten er det mest tilgjengelig biomasse og størst potensial for biokullproduksjon fra GROT 
(potensiale for 0,22 Mt biokull) og halm (potensiale for 0,12 Mt biokull).  

For nærmere beskrivelse av tiltaket og tilhørende virkemidler, og oversikt over ulike pyrolyseteknikker og 
medfølgende produktbytte, se NIBIOs rapporter om Klimatiltak i landbruket i Trondheim kommune (2020), 
og om Muligheter og utfordringer for økt karbonbinding i jordbruksjord (2019). 

Om tiltaket i Viken-kontekst 

I 2020 var mengden skogavvirkning for salg om lag 2,5 millioner m³ i Viken, noe som utgjorde 25 % av total 
skogavvirkning i Norge (SSB, 2021). Grovt regnet kan man da anslå at en fjerdedel av tilgjengelig GROT, 
bark og sagflis for biokullproduksjon fins i Viken. 

I tillegg hadde fylkene Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold i 2019 nesten halvparten av kornarealet i 
Norge (SSB). Fra kornarealet kan det tas vare på halm. 

Dermed har Viken en stor del av de tilgjengelige råstoffene for biokullproduksjon i Norge. 
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Effekt og usikkerhet 

Basert på utnyttelse av 5 % av restfraksjoner som oppstår i landbruket, er det nasjonale 
reduksjonspotensialet estimert til 825 000 tonn CO2 for perioden 2021-2030 i Klimakur 2030.  

Kostnader 

Tiltaket er i Klimakur plassert i kostnadskategorien under 500 kr/tonn CO2-ekvivalenter. 
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6. Framtidige kunnskapsbehov 
I dette prosjektet har Endrava utformet en estimert og overordnet referansebane for opptak og utslipp av 
klimagasser i arealbrukssektoren for Viken, og beskrevet fem tiltak som vil øke netto opptak av klimagasser 
i sektoren. Gjennom prosjektet har vi avdekket behov for mer kunnskap om både framtidig utslipp og 
opptak av sektoren i Viken, og effekt av tiltakene. Generelt for sektoren er det også kunnskapshull. Vi har 
identifisert kunnskapbehov på tre nivåer: Viken-spesifikt kunnskapsgrunnlag, skogens rolle i klimasystemet 
samt skogens klimabidrag.  

6.1. Viken-spesifikt kunnskapsgrunnlag 
Et vesentlig funn fra arbeidet er at finnes mange gode rapporter om arealbrukssektoren på nasjonalt nivå, 
eller fra andre regioner og/eller byer. Vi har derimot ikke kommet over nyere, detaljerte analyser av Vikens 
arealbruk, planlagte arealendringer, og utredning av tiltak og tilhørende tiltakseffekter satt i et 
klimagassperspektiv. De rette fagmiljøene har sannsynligvis mye av grunnlagsdataene som er nødvendige 
og modellene til å kjøre analysene, men resultatene er ikke lett tilgjengelig i det offentlig domene.  

6.2. Skogens rolle i klimasystemet 
Utover de Viken-spesifikke behovene, pekes det i tillegg i rapporten Landbruk og klimaendringer (2016) på 
generelle kunnskapshull og FoU-behov når det gjelder skogens rolle i klimasystemet (s. 233-235): 

● Karbondynamikken i gammel skog. Det er spesielt behov for mer kunnskap om utviklingen av 
stående volum og naturlig avgang i gammel skog i et klima i endring med risiko for abiotiske og 
biotiske skader5. Et endret klima med varmere vær vil framskynde skogens hogstmodenhetsalder, 
med de utfordringer dette gir.  

● Karbonlagring i skogsjord. Det er spesielt behov for økt kunnskap om mekanismene knyttet til 
lagring av karbon i jord, og hvordan karbonlagrene påvirkes gjennom skogforvaltningen. 

● Andre klimadrivere enn karbon. Det er behov for økt kunnskap om betydningen av albedo, 
evapotranspirasjon, BVOC6 og eventuelt andre mekanismer som har betydning for klimaet, og 
hvordan disse påvirkes av skogbehandlingen. 

● Substitusjon. Det er behov for oppdatert og bedre kunnskap om substitusjonseffekten ved bruk av 
trevirke til ulike formål. 

 

6.3. Skogens klimabidrag 
Videre pekes det på kunnskapshull og FoU-behov knyttet til skogens klimabidrag (Landbruk og 
klimaendringer, 2016, s. 235): 

● Gjennomføring av skogbrukstiltak. Det er behov å få økt kunnskap om effekten av økt 
skogplanting og gjødsling og av tiltak som er pekt på som aktuelle i Miljødirektoratets rapport 

 
5 Biotiske skader er for eksempel skader fra sopp og insekter, mens abiotiske skader skyldes klima, jord- og 
næringsforhold.  

6 Albedo: Hvilken evne overflater har til å reflektere lys. 
Evapotranspirasjon: Den samlede fordampningen fra en vegetasjon. 
BVOC: (Biogenic Volatile Organic Compounds): Biogene flyktige organiske forbindelser. 
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«Klimatiltak og utslippsbaner mot 2030». Det er også behov for økt kunnskap om hvordan disse 
tiltakene bør gjennomføres for å maksimere klimagevinsten. 

● Skogplanteforedling. Det er behov for økt grunnleggende genetisk kunnskap for å optimalisere 
foredlingsarbeidet med tanke på verdiskaping, skogproduksjon, CO2-opptak og tilpasning til et 
endret klima. 

● Trebaserte produkter. Det er et betydelig behov for FoU for å utvikle en verdikjede for 2. 
generasjons biodrivstoff basert på trevirke, bruk av trevirke i metallindustrien og andre produkter 
som kan erstatte fossil energi. Det er også et betydelig FoU-behov knyttet til bruk av tre i bygg og 
utvikling av nye bygningsartikler basert på trevirke. 

● Karbonnegative teknologier. Det er behov for å vurdere hva slags tekniske utfordringer BECCS vil 
ha i forhold til kjente CCS teknologier som benyttes på fossile utslippskilder. Videre er det behov for 
å vurdere hva slags muligheter som ligger i sekvestrering av biokull i jord under norske forhold. 

  



 

Endrava AS – Referansebane og tiltak for karbonbinding og -opptak   37 
 

Vedlegg 1: Skog i Viken 
Viken er et betydelig skogfylke. Sammen med Oslo har Viken 16 % av den produktive skogen i Norge. 
Skogen utgjør 56 % av landarealet i Viken, eller i underkant av 14 000 km2. Det fins 14 800 
skogeiendommer som er større enn 50 dekar i Oslo og Viken (Landbruksstrategi 2021-2030, 
Høringsutkast). Tabellen under viser nøkkelinformasjon om skogen i Viken.  

Skog i Viken. Kilde: NIBIOs Arealbarometer, Handlingsplan for Skogbruk i Oslo og Viken 2021-2025, 
Landskogtaksteringen a og Landsskogtakseringen b 

Skogsareal Viken Viken i Norge 

Produktiv skog 11 492 361 dekar 16 % 

Uproduktiv skog 2 332 680 dekar 3 % 

Totalt skogareal 13 825 041 dekar  
13 % 

Treslagfordeling Viken og Oslo Norge 

Gran 45 % 44 % 

Furu 17 % 31 % 

Lauv 38 % 25 % 

Bonitet. Andel av skogsarealet i 
ulike bonitetsklasser (H40) Viken og Oslo Norge 

G 6 7 % 13 % 

G 8 19 % 30 % 

G 11 20 % 23 % 

G 14 21 % 16 % 

G 17 18 % 10 % 

G 20 12 % 5 % 

G 26-23 3 % 2 % 

1 Bonitet er et uttrykk for markas evne til å produsere trevirke når den er bestokket med et treslag som passer 
for vekstforholdene på vedkommende sted. Boniteten i H40-systemet angis ved trærnes overhøyde 
(gjennomsnittshøyden av de ti trærne per dekar med størst diameter) ved 40-årsalder i brysthøyde (1,3 meter 
over bakken). 

Som vist i tabellen, er mesteparten av skogen produktiv skog (83% er produktiv skog og 17 % er uproduktiv 
skog) (NIBIOs Arealbarometer). Gran er det dominerende treslaget i Oslo og Viken, etterfulgt av lauv og 
furu.  
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Videre har skogsarealet i Viken god bonitet, som er et uttrykk for markas evne til å produsere trevirke (SSB, 
Landskogstaksteringen). Tabellen over viser bonitet i Viken og Norge. En bonitet på G11 betyr for 
eksempel at en gran ved 40 årsalder vil være ca. 11 meter høy, og regnes som middels bonitet 
(Trysilskogen). I Viken har 74 % av skogsarealet middels bonitet eller bedre, mens dette bare gjelder 57 % 
av arealet i Norge.  

Skogens klimaeffekt i tall 

● 1 kubikkmeter (m3) med tømmer binder ca. 1 tonn med CO2. 
● Den stående kubikkmassen i Oslo og Viken binder ca. 180 millioner tonn CO2-ekvivalenter. 
● Årlig tas det opp 4,4 mill. tonn CO2-ekvivalenter i skogen Viken. Dette tilsvarer mer enn 

klimagassutslippene i Viken, som var 4,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2019. 
(Kilde: Handlingsplan for skogbruk i Oslo og Viken 2021-2025, Utslipp av klimagasser i kommuner og fylker og Utslipp og opptak fra skog 
og arealbruk / Miljødirektoratet) 
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