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INTRO 
 

Fossil energi 

Olje, gass og kull er 10-160 millioner år gammel skog 

 

Ikke del av nåtidens klimabalanse 

 

 

Fotosyntesen 

6 CO2 + 6 H2O + solenergi  C6H12O6 + 6O2 

 

Skogen binder CO2  

som organisk stoff 



SKOGEN 
 

Skogen binder halve Norges CO2 utslipp 

 

Vi høster bare 40 % av tilveksten 

 

Gammel skog binder mindre enn skog i god vekst 



Bioenergy will be the single 

largest energy carrier in 

2050, raising questions over 

its supply. 

 

The Carbon Neutral Scenario 

projects a net import of 

bioenergy to the Nordic 

region, 

 

making sustainability criteria 

all the more important.  
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IPCC’s femte hovedrapport (2014) 

 

For maks 2 grader C global temperaturstigning: 

 

Bioenergi 25% i det internasjonal energibildet i 2050 (MYE) 

 

Derav  ½ med CCS for å «suge» CO2 fra atmosfæren 

  



BRUK 

 

Hva bruker vi skogen til? 

  

Materialer:  Bygningsvirke, Papir 

 

Energi:  Varme, Elektrisitet, Drivstoff 

  

Kjemikalier:  Vanilin, Fortykningsmiddel, Bioplast 



Studenthybler i massivtre på Campus Ås 





ferger 

Biodrivstoff 
 

lastebiler personbiler 

fly 
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Airbus pioner i bærekraftig biodrivstoff 

 

Tror biodrivstoff vil utgjøre 30% i 2030 

 

Bare biomasse som ikke konkurrerer 

med mat eller land- og vannressurser 

 

Utfordring: kvalitet, kvantitet, kostnad 



The biorefinery concept 



Hjemmet  

• Tekstiler  

• Fliselim  

• Bilbatterier  

• Rødsprit    

• Parfyme  

Samfunnet  

• Betongbygg  

• Landbruk  

• Oljeboring  

• Kjemisk industri  

Helse og ernæring  

• Iskrem  

• Yoghurt  

• Sjokolade  

• Tabletter  

• Dyre-/fiskefôr  



HVA SLAGS STANDARDER 

  

Bærekraftstandarder viktigst 

- for hele verdikjeder 

- for beregning av energieffektivitet og CO2-regnskap 

- helst obligatoriske gjennom lover og forskrifter 

  

Tekniske standarder nødvendig 

f.eks. for internasjonal handel av trepellets og treflis 





EKSEMPEL 

 

Standard CEN/TC 383:  

Bærekraftig produsert  

biomasse til energi 

 

Hele verdikjeder 

Bruk av land, direkte og indirekte  

Regnskap for drivhusgasser 

Regnskap for energieffektivitet 



FINALE  

  

Skogen erstatter fossil energi  

og fossile produkter 

 

Skogen betyr svært mye for  

Norges klimaregnskap både  

som CO2-lager og råvare til  

klimavennlige produkter 

  

Mengde skog er begrenset, 

bruk der størst klimagevinst,  

og ikke sløs med den 
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