
Presentasjon

Island, Fimmtudagur 25. mars 2010

Johan C. Løken, styreleder i 
Det norske Skogselskap

”Plant trees - lots of them”
Nobelpris-vinner Al Gore

Skogbrukets sin rolle i klimasammenheng
Klimapolitikk– bioteknologi – bioproduksjon

“La plantene redde verden”
Styreleder Johan C. Løken





Norsk skogbruk: Rovhogstfasen
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Norsk skogbruk: En suksesshistorie
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Norsk skogbruk: Vi redder klimaet
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Effekt av ulike strategier

Skogpolitisk suksessRovhogst

Høy avvirk.

Høy invest.

Lav avvirk.

Lav invest.

Dagens situasjon ?
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Virkning av aktive skogtiltak
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• Fra utslippskutt til 
karbonforvaltning.

• Fossile ressurser er 
egentlig biologisk 
materiale.

• Skadene oppstår fordi 
forhistorisk karbon 
gjøres om til CO2 og 
skaper ubalanse.

• Flytt fokus fra karbon-
kutt til karbon-
forvaltning.

Klimapolitikk
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Fotosyntesen – den glemte kunnskap

Kulldioksidassimilasjonen 
er fundamentet for 
vår tilværelse.

Plantene forener:
• Solenergi
• CO2

• Mineralsk materiale

Og skaper:
• Plantemateriale

Dette organiske materiale
er vår eneste form for mat.
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Karbonkretsløpet - Karbonlagrene
Det løpende biologiske kretsløpet 
er per definisjon i balanse:

• Men hva skjer med lagrene av karbon?
• Hvilke muligheter har vi til å styre 

strømmene og til å påvirke lagrene ?

CO2-gassen kjenner ingen grenser.
CO2 er CO2 enten kilden er fossil,
plantemateriale eller mennesket selv.

Karbonsyklusen
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Karbonstrømmer
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Karbonlagrene

Figur 4.2 Fordelingen av karbonet i det atmosfæriske kretsløpet, og anslag over fossile lagre av karbon.

Figuren er basert på FNs klimapanels spesialrapport om skog, areal og arealbruksendringer fra 2000, og FNs klimapanels fjerde 

hovedrapport fra 2007. Karbonlager i jord er definert til ned til en meters dybde.
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Planter og grønn biologi

”Planter og alger har alltid vært og vil alltid være den viktigste ressursen for 
mennesker. Planter gir oss mat og medisiner, materialer og nytelsesmidler, 
natur og miljø og ikke minst oksygen til å puste i.
Stabil tilgang til plantemat i form av organisert landbruk, er grunnlaget for 
dagens og fremtidens sivilisasjoner. Og en verden uten planteliv er utenkelig.
Planter binder årlig mer enn 200 tusen milliarder kg med CO2. Dette er mange 
ganger mer enn de totale utslipp av CO2 fra menneskeskapt forbrenning av olje 
og gass. Industri basert på plantemateriale er den desidert største og viktigste i 
verden, og planter og grønn biologi spiller en nøkkelrolle i det å løse sentrale 
problemer knyttet til miljø, energi, ernæring, klima og matvaresikkerhet.
Det er skremmende at kunnskapen om selv de mest basale prosesser i planter 
og alger ikke er godt nok kartlagt. Vi har ikke tilstrekkelig kunnskap om viktige 
prosesser som fotosyntese og omsetting av karbohydrater/karbon i planter. 
Tenk at verdens viktigste biologiske prosess; fotosyntesen, ikke er godt nok 
forstått!”

Professor Atle M. Bones, Nationen 26.01.09
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Skogens enestående egenskap

Fokus på karbonkretsløpet fremfor kutt.

Bruk fotosyntesen

Skogen har en enestående egenskap ved at den samtidig:

- fanger CO2

- lagrer CO2

- erstatter fossile ressurser

En m3 biomasse i skogen fanger 2 tonn CO2

Jordbruksvekstene er ettårig og forbrukes løpende eller brytes 
ned.
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UTVIKLINGSFASE/ TID

VAR DEN INDUSTRIELLE REVOLUSJON EN 
LANDBRUKSREVOLUSJON ?
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Produktiviteten i kornproduksjon

Year

The English Agricultural
Revolution

1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
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Landbrukets arealproduktivitet 
i historisk perspektiv

Personer
pr km2

Jakt og annen høsting av skog 1

Svedjejordbruk 20

Åker, jordbruk, husdyr 50

Tidlig industrialisering 200

Moderne industrijordbruk 3000
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Livnæring gjennom bruk



• Tradisjonell foredling

• Ny bioteknologi understøtter tradisjonell foredling

• Ny bioteknologi skaper nye planter – energiprodukter

• Ny bioteknologi effektiviserer bruken av plantemateriale

Bruken av gammel og ny bioteknologi
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Halvparten av Verdens tømmeravvirkning utgjør energiforsyningen 
for halvparten av Verdens befolkning.

Noen eksempler på energieffektiviteten i plantemateriale :

• Mais + 30 prosent
• Sukkerrør 8 x
• Skog 15 x (bioteknologisk nedbrytning)

Nærmere om plantemateriale 
i energiproduksjon
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Utviklingens bølger

Den 6. bølgen er grønn!



Tilbake til skogen

• Bruk av lagringsmuligheten

• Substitusjon 

I de aller fleste land er stående masse økende. Status er at Verdensskogen 
utgjør et karbonlager tilsvarende 100 ganger de årlige utslippene ved bruk 
av fossile ressurser.

Det betyr at en global skogpolitikk som sikrer at den samlede stående 
skogmassen øker med minst en prosent pr år gir en karbonnøytral Verden.

To grep vil gi omgående effekt : 

• En ny skogpolitikk i Indonesia og Brasil som stopper avskoging

• Et effektivt regime mot skogbranner

Hver for seg utgjør disse kalamitetene en belastning på karbonregnskapet 
tilsvarende en femtepart av de fossile utslippene.
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EKSOTISK EKSEMPEL I.
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Johan C. Løken: 

- Landbruks- og matdepartementet 
på sitt beste!

”Skogressursene kan brukes i 
større grad som virkemiddel i 
klimapolitikken”.



Potensialet for klimatiltak i skogbruket

Tiltak Ca kostnad kr 
pr tonn CO2

Tidshorisont Klimagevinst, mill. 
tonn CO2-ekv pr år

Økt produksjon på
dagens arealer 
(fra 50 - 70 mill 
planter)

140
10 år
50 år
100 år

0
1

1,5

Planting på nye 
arealer,
50 000 daa pr år

100-150
10 år
50 år
100 år

0
2,2
2

Planteforedling 25
10 år
50 år
100 år

0
1,3
1,3
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”Skogstrategien gir en tredobbelt 
gevinst; et økende lager av 
karbon i skogen, en ressursbank 
som erstatter fossile ressurser 
og produkter som både kan 
brukes og lagre karbon.”

”Samlet sett er oppbygging 
av nye skogressurser uten 
sammenligning det billigste 
tiltaket for balanse i klimaet.”



Klimakur 2020

Scenarier for framtidig avvirkning av 
skog i Norge:

Lav: 10 mill m3 (som i dag)

Middels: 13 mill m3

Høy: 15 mill m3
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Netto CO2-opptak i skog siste 5 år:

25-30 millioner tonn CO2


