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De tre pilarene i EUs klimarammeverk

• Kvotesystemet (ETS)
• I hovedsak industri og petroleum, samt luftfart

• 43% reduksjon

• Innsatsfordelingen (ikke-kvotepliktig sektor)
• Transport, jordbruk, avfall, bygg m.m.

• 30 % reduksjon for EU samlet. 0 – 40 % pr land. Norge: 40 %

• Skog- og arealbrukssektoren (LULUCF)
• Regneregler for både utslipp og opptak fra landarealer* 

• Forpliktelse: Bokførte utslipp skal ikke overstige bokførte opptak ("netto-null")
*Kategorier: Forvaltet skog, avskoging, påskoging, myr, jordbruksarealer, beitemark, våtmark



Forvaltet skog: 
Skog som forblir skog 
(feks. som hogges og 

forynges)

Avskoging: 
Permanent endring til 
feks. bebyggelse, vei

Påskoging: 
Planting av skog på nye arealer

Beitemark: 
CO2 fra beitemark

Dyrka mark: 
CO2 fra dyrka mark

Våtmark: 
Myr, torv, mm. (fra 2026)



Hvordan oppfylle netto-null-forpliktelsen?

Gjennomføre tiltak i sektoren

og/eller

Gjøre enda mer i nasjonal ikke-kvotepliktig sektor

og/eller

Bruke fleksibilitetsmekanismer (kjøpe LULUCF-kreditter eller 
utslippsenheter fra andre lands ikke-kvotepliktige sektor)



Refleksjoner om regelverket

• Forpliktende mål for hele sektoren får skog og arealbruk på den 
politiske agendaen

• Regelverket gir en mer helhetlig arealforvaltning. Ved utslipp i én 
kategori eller totalt i skog og arealbrukssektoren, må mer gjøres andre 
steder (nasjonalt eller i Europa)

• Regelverket har innebygd et insentivsystem for å gjøre mest mulig av 
det som er bra for klimaet, og mindre av det som gir utslipp



Regneregler



Forvaltet skog: 
Skog hogges og 

forynges.
Skog som forblir skog

Avskoging: 
Permanent endring til 
feks. bebyggelse, vei

Påskoging: 
Planting av skog på nye arealer

Beitemark: 
CO2 fra beitemark

Dyrka mark: 
CO2 fra dyrka mark

Våtmark: 
Myr, torv, mm. (fra 2026)

Fem av kategoriene regnes mot et gitt år/periode



Forvaltet skog: 
Skog som forblir skog 
(feks. som hogges og 

forynges)
Avskoging: 

Permanent endring til 
feks. bebyggelse, vei

Påskoging: 
Planting av skog på nye arealer

Beitemark: 
CO2 fra beitemark

Dyrka mark: 
CO2 fra dyrka mark

Våtmark: 
Myr, torv, mm. (fra 2026)



Forvaltet skog: Regnes litt annerledes
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• Framoverskuende referansebane (2021-2025): 
• Fastsettes basert på objektive, fysiske data om skogforvaltningspraksis (2000-

2009)

• Justering for aldersklasser

• Utslipp/opptak måles mot en framoverskuende referansebane

• Regner ikke inn opptak fra all stående skog

• Hovedsakelig hogstnivå sammenlignet med referansebanen avgjør vi får 
bokført opptak/utslipp. 

• Hogst drives av prisnivå på tømmer, som styres av konjunkturer og det 
internasjonale markedet



Norge



Framskrivingene viser et beregnet utslippsgap
på 12 mill. tonn CO2-ekv. totalt 



Hva betyr skog og arealbruksregelverket for 
Norge?

• Landene står fritt til å utvikle virkemidler for å nå netto 
null-forpliktelsen

• Regjeringen skal legge fram en plan for Stortinget i 2020 
om hvordan den planlegger å nå forpliktelsene 

• Både tiltak for å øke opptak og redusere utslippene fra 
skog og areabrukssektoren vil fremgå



Regelverk som er relevant for forpliktelsen om 
netto null-utslipp

• Lov om skogbruk og bærekraftsforskriften (forvaltet skog, påskoging)

• Lov om planlegging og byggesaksbehandling (avskoging, våtmark, 
m.m.)



Takk for oppmerksomheten!



Illustrasjon på fleksibilitet 

ESRLULUCF: 
a. Redusere ESR 

tilsvarende for å 
dekke opp LULUCF-
utslippet

b. Kjøpe ESR-enheter fra 
Europa

LULUCFESR: 
Begrenset til 1,6 
mill tonn CO2 for 
Norge 

Kjøp/salg av LULUCF-
kreditter fra andre 
EØS/EU-land: 
Ubegrenset i 
regelverket, men 
avhenger av 
tilgjengelighet og ønske 
om å selge

Fleksibilitet over 
tidsperiodene:
Kan spare LULUCF-
overskudd mellom 
periodene under visse 
forutsetninger
(fra 2021-25 til 2026-
30)

• Dersom forvaltet skog tar opp mer karbon enn referansebanen, kan et opptaket innenfor "taket" på 1,75 millioner tonn CO2 årlig motregnes mot utslipp fra andre 
arealkategorier i LULUCF-sektoren. 

• Dersom forvaltet skog tar opp mer karbon enn referansebanen, kan et opptaket innenfor "taket" på 1,6 mill tonn CO2 totalt for 10 årsperioden motregnes mot utslipp i 
innsatsfordelingsforordningen

• Kompensasjon: Om vi hogger mer enn referansebanen (eller, m.a.o. om vi har utslipp fra "forvaltet skog"-kategorien), vil utslipp inntil til sammen 35,5 millioner tonn CO2 
over perioden 2021-2030 dekkes av "kompensasjonen". Det tilsvarer i underkant av ca. 2 mill m3 ekstra (altså utover det som ligger i referansebanen) per år uten at det 
beregnes som utslipp.


