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Tre pilarer:
1. EUs kvotesystem 
2. Ikke kvotepliktig sektor
3. Bokføring av utslipp og opptak i 

skog og andre arealer (LULUCF)



Netto karbonopptak kan bidra til måloppnåelsen med inntil 2,2 prosent (225 MT CO2) av utslippene EU i 2030 
EU tar sikte på et høyere netto opptak enn dette i 2030 (310 MT CO2) i tråd med målet om klimanøytralitet i 2050. 



Skog- og arealbruk (LULUCF)

EU-Kommisjonen vil: 

• Øke opptaket fra landarealene (som i dag er synkende)
• Forenkle systemet – bl.a. fjerne dagens referansebane for skog (FRL)
• Slå sammen jordbruk med skog- og arealbruk til én landsektor (AFOLU)

2021-2025

2026-2030

2031-2035

Eksisterende regelverk

Nasjonale mål for økt opptak (+310 mill. tonn CO2 i EU)+ nivå som 2016-2018

Jord-, skog- og arealbruk (AFOLU) – karbonnøytral i 2035. 
Gradvis økning i netto-opptak frem mot balanse utslipp/opptak 2050.



I eksisterende LULUCF regelverk (2021-2025) 
blir vi målt i forhold til en framoverskuende referansebane 
(referanseperiode 2000-2009)
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≈13 mill. fm3 hogst inn-modellert 
(eks. bult og topp).
Hogstnivået i 2020 og 2021 var på 
hhv 12 og 13,5 mill.fm3 (inkl. ved)
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Nytt forslag til regelverk bygger på innrapporteringen til FNs klimakonvensjon
(referanseperiode 2016-2018)
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EU er mindre følsom for valg av referanseperiode/referanseår  enn Norge

• 1990 som referanseår vs. 2016-2018 som referanseperiode får stor betydning for Norge



8

• EU har ambisjon om å øke opptaket til 310 mill. tonn CO2 i 2030
• Økningen fordeles mellom landene etter størrelsen på "forvaltet areal"

• Norges forvaltede areal økte fra 14 til 25 mill. ha fra NIR 2020 til NIR 
2021

• Skyldes i det vesentlige at «annet utmark» ble omdefinert til beiteareal 
(kystlynghei->reinbeitearealer)
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Netto-opptak LULUCF (framskrivninger med 2019 metodikk)
Gjennomsnitt 2016,2017,2018

Nasjonalt mål mot 2030 (Påslag for andel av forvaltet areal av 310 MTCO2-267,5* MTCO2(*2016,2017,2018))

GAP

3,5% NIR2020 (1,5 MTCO2)

6,2% NIR2021 (2,6 MTCO2)

? NIR2021 metodikk
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Hvordan tette gapet - Avskoging

2021-2025 2026-2030

I eksisterende regelverk (Netto-null 
forpliktelsen) teller avskoging fra null

I forslag til revidert regelverk (2026-2030) 
teller avskoging i forhold til nivået i 2016-2018
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Hvordan tette gapet?

• Små bidrag fra aktiv skogforvaltning innen 2030



Hvordan øke opptak med 1,5-2,6 MTCO2 på kort sikt?

• Skogskjøtselstiltak?
• Redusert avskoging/nedbygging?
• Redusert hogst?

Kortsiktig økt opptak på 1,5-2,6MTCO2 kan realiseres ved redusert hogst av ≈1-2 millioner m3
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Veien videre

• 2021: Kommisjonens forslag ble sendt til Råd og Parlament
• 2022 Utvikling av norske posisjoner

• 2023?: EU avklarer endelig regelverk 

• 2024?: Dialog med Kommisjonen om norsk tilknytning
• Stortinget må ta stilling til en oppdatert klimaavtale med EU 

• 2025/2026: Implementering i EU/Norge
• Alternativt tre ut av det frivillige samarbeidet under Protokoll 31. Dette 

gjelder ikke for kvotesystemet, som er inkludert i EØS-avtalens bindende 
regler. 
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