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Innstillingen til klimameldingen 
Relevante punkter fra kap. 4: Komiteens tilrådning 
 
XLI I  
Stortinget ber regjeringen endre TEK og lage en nasjonal veileder slik at det 
blir enklere å rehabilitere og unngå riving og stille klimakrav og krav til 
sirkularitet i TEK. 

XLIX 
Stortinget ber regjeringen endre byggeteknisk forskrift slik at den i større grad 
vektlegger klimavennlige løsninger i bygg. 

LI I I  
Stortinget ber regjeringen utrede hvordan man kan stille krav om 
synliggjøring av livsløpskostnader i offentlige innkjøp, med mål om sterkere 
vektlegging av varighet, kvalitet, mulighet for ombruk og vedlikehold. 

LXV 
Stortinget ber regjeringen bygge ut godsterminaler, kryssingsspor og annen 
nødvendig infrastruktur på jernbanen, slik at mer gods kan overføres fra vei til 
bane. 

LXXVII  
Stortinget ber regjeringen på egnet måte sørge for at høyinnblandet avansert 
biodrivstoff som anskaffes spesifikt, ikke skal telle med som en del av det 
generelle omsetningskravet. 

LXXVII I  
Stortinget ber regjeringen sørge for at biodrivstoff som anskaffes spesifikt ikke 
skal telle med som en del av det generelle omsetningskravet. 

LXXIX 
Stortinget ber regjeringen legge fram i revidert nasjonalbudsjett for 2021 et 
forslag om at omsetning av avansert biodrivstoff ut over omsetningskravet 
fritas for veibruksavgift. 

LXX X 
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Stortinget ber regjeringen sørge for at økt bruk av biodrivstoff skal skje uten 
bruk av biodrivstoff med høy avskogingsrisiko. 

LXXXI  
Stortinget ber regjeringen legge frem en opptrappingsplan for biodrivstoff i 
forslag til statsbudsjett for 2022, som fastsetter årlig omsetningskrav frem 
mot 2030. 

XCII I  
Stortinget ber regjeringen utrede opprettelsen av en grønn statlig 
investeringsbank. 

XCVI  
Stortinget ber regjeringen opprette materialdatabaser for en sirkulær bygg- og 
industriproduksjon. 

XCVII  
Stortinget ber regjeringen stille krav om ombruk og bruk av resirkulert 
materiale ved offentlige anskaffelser og komme tilbake til Stortinget med 
forslag til endring av loven om offentlige anskaffelser som sørger for dette. 

XCVII I  
Stortinget ber regjeringen stille strengere krav til utsortering av treavfall, samt 
at det offentlige etterspør treprodukter laget av resirkulert materiale. 

CI I  
Stortinget ber regjeringen legge til rette for å utvikle markeder for restråstoff 
og sirkulære produkter gjennom krav i offentlige innkjøp. 

CXVI  
Stortinget ber regjeringen sørge for insentiver som forsterker lønnsomheten 
av CCS på avfallsforbrenning, inkludert kreditering av karbonfangst på 
biogene CO2- utslipp, dvs. for forbrenning av organisk materiale. 

CXXXVI  
Stortinget ber regjeringen etablere et utviklingsprogram for trebygg og 
klimavennlig fornying av bygg. 

CXXXVII  
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Stortinget ber regjeringen legge til rette for et anlegg for gjenvinning av brukt 
tremateriale fra bygg, som sikrer at materialet kan brukes til nye 
industriprodukter for å øke sysselsettingen og verdiskapingen. 

CXXVII  
Stortinget ber regjeringen utrede virkemidler for å øke karbonbinding i jord 
og komme tilbake til Stortinget med forslag til virkemidler i forbindelse med 
jordbruksforhandlingene. 

CXXXVI  
Stortinget ber regjeringen etablere et utviklingsprogram for trebygg og 
klimavennlig fornying av bygg. 

CXXXVII  
Stortinget ber regjeringen legge til rette for et anlegg for gjenvinning av brukt 
tremateriale fra bygg, som sikrer at materialet kan brukes til nye 
industriprodukter for å øke sysselsettingen og verdiskapingen. 

CXXXVII I  
Stortinget ber regjeringen legge til rette for at offentlig innkjøp, herunder 
Statsbygg, styrker etterspørselen etter produkter basert på norsk skog. 

CXXXIX 
Stortinget ber regjeringen gjøre nødvendige grep slik at norsk tre som 
byggemateriale blir prioritert i alle offentlige byggeprosjekter der det er mulig, 
både ved nybygg og renovering. 

Relevante punkter fra kap. 3: Forslag fra mindretall 
 

Forslag fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet: 

Forslag 6 

Stortinget ber regjeringen sikre en storstilt satsing på norsk bioenergi og 
avansert biodrivstoff i transportsektoren, og legge frem en plan for en 
helhetlig og industriell verdikjede for bruk av norske bioressurser. 

Forslag 7 

Stortinget ber regjeringen utrede og legge frem en plan for hvordan øke 
satsingen på karbonlagring i jord og skog. Aktiv skogsdrift, beiting og bruk av 
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grasressursene, økt bruk av fangvekster og bio-kull som jordforbedring må 
prioriteres i en slik plan. 

Forslag 10 

Stortinget ber regjeringen innføre tilskudd for uttak av hogstavfall som 
stimulans til produksjon av biodiesel og bioenergi. 

Forslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De 
Grønne: 

Forslag 31 

Stortinget ber regjeringen utarbeide systemer for å benytte eksisterende bygg 
som materialbanker. 

Forslag 32 

Stortinget ber regjeringen innføre klimakrav til materialer i teknisk forskrift, 
basert på livssyklusanalyser. 

Forslag 76 

Stortinget ber regjeringen utarbeide en helhetlig plan for bruk av de knappe 
bioressursene våre, som viser hvor mye som kan høstes på bærekraftig vis, 
uten at det svekker naturens opptak og lagring av CO2. 

Forslag 77 

Stortinget ber regjeringen sørge for at all bruk av biodrivstoff skal være 
avansert biodrivstoff, og ikke bare ‘i hovedsak’. I tråd med dette avskaffes 
dobbelttelling av avansert biodrivstoff. 

Forslag 96 

Stortinget ber regjeringen stille krav om at nye bygg og anlegg bygges med 
klimavennlige materialer og designes for lavt energibruk og gjenbruk, samt 
legge opp til at byggeplasser blir utslippsfrie. 

Forslag 112 

Stortinget ber regjeringen legge til rette for at tiltak i landbrukssektoren som 
bidrar til energieffektivisering og redusere utslipp i bygg og 
landbruksmaskiner skal få støtte over Enova. 
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Forslag 114 

Stortinget ber regjeringen sikre gode ordninger for industrielle lån, tilskudd og 
risikoavlastning innen bioøkonomi. 

Forslag 115 

Stortinget ber regjeringen legge til rette for skogkulturtiltak for å sikre 
fornying, karbonbinding og et fremtidig ressursgrunnlag for industrien og 
utarbeide et belønningssystem som gjør det lønnsomt for bønder og skogeiere 
å drive slik at den naturlige karbonlagringen i jordsmonnet øker. 

Forslag 116 

Stortinget ber regjeringen utarbeidet et nasjonalt mål og en strategi for å øke 
den naturlige karbonlagringen i alle sektorer, norsk natur og landskap. 

Forslag 117 

Stortinget ber regjeringen utarbeide en strategi med delmål og virkemidler for 
ulike sektorer og naturtyper, der både arealforvaltning, tiltak i skog- og 
jordbruk, og restaurering av natur inngår. 

Forslag 118 

Stortinget ber regjeringen om å utarbeide en Naturkur som en omfattende 
utredning som gir beslutningsgrunnlaget vi trenger for å sikre karbonlagrene i 
norsk natur. Utredningen bør sammenstille kunnskap og foreslå løsninger som 
ser klima og naturmangfold i sammenheng, og fremmer begge. 

Forslag 119 

Stortinget ber regjeringen legge til rette for at naturbaserte løsninger på 
klimakrisen økes, blant annet ved å bevare og forbedre naturlige karbonlagre 
som myrer og våtmarker, øke karbonlagringen i matjorda, reetablere tareskog 
og øke rotasjonstiden i skogbruket. 

Forslag 122 

Stortinget ber regjeringen utarbeide mekanismer som gjør at utbyggere som 
bygger ned skog, jord eller annen natur, skal kompensere for det ved å 
restaurere natur andre steder gjennom et såkalt naturbidrag og komme 
tilbake til Stortinget med et forslag i forbindelse med statsbudsjettet for 2022. 
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Forslag 123 

Stortinget ber regjeringen utarbeide et belønningssystem i skog- og jordbruket 
som gjør det lønnsomt for bønder og skogeiere å drive på en måte som gjør at 
den naturlige karbonlagringen i jordsmonnet øker. 

Forslag 127 

Stortinget ber regjeringen intensivere arbeidet med å redde truede norske 
arter og naturtyper. 

Forslag 131 

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om eget 
klimamål for skogens CO2-opptak slik at dette ikke svekker arbeidet med å 
kutte fossil energibruk. 

Forslag 139 

Stortinget ber regjeringen legge fram en egen stortingsmelding om Norges 
klimafinansiering internasjonalt, slik at man får et mer helhetlig bilde av 
Norges totale klimainnsats, hvor økt karbonlagring i jord her hjemme og i land 
som mottar norsk bistand og klimafinansiering, bør sees i sammenheng og 
følge samme prinsipper. 

Forslag fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De 
Grønne: 

Forslag 156 

Stortinget ber regjeringen øke reklamasjonsretten på ny bolig fra fem til ti år i 
bustadsoppføringslova for å sikre lengre holdbarhet på materialer. 

Forslag fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti: 

Forslag 164 

Stortinget ber regjeringen etablere et grønt investeringselskap som skal bidra 
til strategiske investeringer og langsiktige lån i selskap som satser på 
klimavennlige løsninger og produkter, basert på grønt fornybart karbon. 

Forslag 166 
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Stortinget ber regjeringen opprette et «Bionova», et klimafond på 10 mrd. 
kroner for landbruket, hvor utøvere kan søke støtte til omlegging av 
produksjon og drift slik at klimautslippene reduseres per produsert enhet. 
Fondet skal også bidra til å finansiere tiltak for økt binding av CO2 i skog og 
jord. 

Forslag fra Fremskrittspartiet: 

Forslag 170 

Stortinget ber regjeringen om å harmonisere verdien av stående skog med EU. 

Forslag 171 

Stortinget ber regjeringen sette i gang et påskogingsprosjekt som gjør at Norge 
innen 2030 kan bokføre maksimalt tillatt karbonopptak fra nyplanting i tråd 
med regelverket i LULUCF. 

Forslag 184 

Stortinget ber regjeringen føre en offensiv skogbrukspolitikk der man benytter 
skog fullt ut for å oppnå Norges forpliktelser om klimagassutslipp. 

Forslag 185 

Stortinget ber regjeringen om at vitenskapelig dokumenterbar effekt som 
bidrar til å redusere utslipp av klimagasser eller øke opptak av karbon i jord 
skal synliggjøres i regjeringens årlige rapportering til Stortinget. 

Forslag fra Senterpartiet: 

Forslag 190 

Stortinget ber regjeringen ved oppdatering av klimaloven legge fram en 
vurdering av hvilke konsekvenser det vil ha at Norges mål for 2050 er et mål 
om et ‘lavutslippssamfunn’ framfor et ‘klimanøytralt samfunn’, samt et forslag 
til hvordan opptak i skog- og landarealer kan inkluderes i Norges klimamål for 
2030 og 2050. 

Forslag 197 

Stortinget ber regjeringen inkludere tiltak for å redusere klimagassutslipp 
eller øke opptak av karbon i jord i regjeringens årlige rapportering til 
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Stortinget dersom tiltakene har vitenskapelig dokumenterbar klimaeffekt. 
Dette gjelder også tiltak som foreløpig ikke har en ferdigutviklet 
bokføringsmetodikk i Norges offisielle klimaregnskap. 

Forslag 198 

Stortinget ber regjeringen utarbeide en plan for hvordan skogen i større grad 
kan brukes i klimasammenheng, og presentere tiltak for kraftig økning av det 
langsiktige opptaket av karbon på norske skogarealer, skogplanting på nye 
arealer og hvordan råstoff fra skogen kan bidra til å kutte klimautslipp i andre 
sektorer. Planen må innebære en utredning av hvilke verdiskapingstiltak og 
konkrete klimatiltak som gjør at skogen utnyttes optimalt for å nå våre 
langsiktige klimamål, og hvordan disse kan settes i verk. 

Forslag 199 

Stortinget ber regjeringen etablere en tilskuddsordning for planting av skog i 
klimasammenheng, for å øke skogens CO2-opptak. 

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne: 

Forslag 250 

Stortinget ber regjeringen innføre omsetningskrav for bruk av biodrivstoff i 
anleggsdiesel og sjøfart fra 2022. 

Forslag 251 

Stortinget ber regjeringen trappe opp omsetningskravet til avansert 
biodrivstoff i anleggsdiesel til 100 pst. i 2030. 

Forslag 267 

Stortinget ber regjeringen utrede premiering av fangst og lagring av biogent 
CO2 i påvente av en eventuell endring av internasjonale bokføringsprinsipper. 

Forslag 283 

Stortinget ber regjeringen utrede en naturavgift på arealbruk for å begrense 
nedbygging av norsk natur, og komme tilbake til Stortinget med et forslag i 
forbindelse med statsbudsjettet for 2022. 

Forslag 293 
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Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en strategi for å 
redusere nedbygginga av skog, myr og jordbruksareal. 

Diverse relevante utdrag fra kap. 2: Komiteens merknader 
 

D isse  m edlemme r  (Kr f ,  Høyre ,  V ens tre )  mener vi trenger mer bruk 

av bærekraftig biodrivstoff. Diss e  medlem me r  vil erstatte fossilt drivstoff 

med bærekraftig biodrivstoff i veitransport, anleggsdiesel, luftfart og 

skipsfart. D isse  m edlem me r  mener omsetningskravet for veitransporten 

skal øke mot 2030, slik at volumet av biodrivstoff vi har i dag blir holdt ved 

like. D isse  medlemm e r mener at det skal tas sikte på å innføre 

omsetningskrav for anleggsdiesel og i skipsfart fra 2022. Kravet for 

anleggsdiesel skal gradvis trappes opp til samme nivå som omsetningskravet 

for veitrafikken. D isse  medlem me r  mener at fremtidige økninger i 

omsetningskravet for biodrivstoff i hovedsak skal gjøres med avansert 

biodrivstoff. Disse  medl emme r  mener det bør være et felles 

omsetningskrav for veitrafikk og anleggsdiesel og at det skal vurderes om 

dette også kan gjelde for skipsfarten. D is se  medlem me r  mener det skal 

vurderes å justere omsetningskravet for biodrivstoff med to års intervall, hvor 

den første vurderingen skjer i 2022. D isse  medle mme r  mener erfaringene 

med omsetningskravet for avansert biodrivstoff i luftfarten skal vurderes, og 

deretter at man skal vurdere mulig opptrapping. 

 

D isse  m edlemme r  (Kr f ,  Høyre ,  V ens tre )  mener det bør innføres krav 

om minstealder for hogst i skog i lov og forskrift. Disse  medlem me r  mener 

nye klimatiltak med høyt potensial for økt opptak må vurderes, blant annet 

styrket ungskogpleie, redusert rotròte, planting av riktig treslag etter hogst og 

skogplanting på nye arealer med klare miljøkriterier. I tillegg vil d isse  

medl emme r  at det skal jobbes for å redusere nedbyggingen av skog, myr og 

jordbruksarealer. 

 

D isse  m edlemme r  (Frp)  viser til at konsekvensen av regjeringens iver for 

å være tidlig ute, er at Norge sitter tilbake med andre bokføringsregler enn EU 

for opptak og planting av skog. Når regjeringen valgte netto null utslipp i skog 

og arealbrukssektoren for å oppnå det forsterkede klimamålet, påpeker d isse  

medl emme r  at regjeringen valgte bort et CO2-opptak på ca 10 millioner 

tonn. Dette tilsvarer langt over halvparten av det kuttet som Norge har 

forpliktet seg til. Disse  medlem me r  støtter ikke dette grepet fra 
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regjeringen som direkte motarbeider interessene til norsk næringsliv, 

reduserer potensiale for verdiskapning og etablering av arbeidsplasser i 

Norge. 

Basert på disse oversiktlige prinsippene legger d isse  medlemm er  derfor 
frem en alternativ klimapolitikk hvor vi viser hvilke muligheter Norge har for 
å innfri internasjonale forpliktelser på en måte som ikke skader 
næringsaktivitet, hvor vi utnytter nasjonale fortrinn. Dette vil i sin tur føre til 
økonomisk vekst, økt verdiskapning og etablering av flere arbeidsplasser I 
Norge. D isse  m edlem mer  understreker at listen ikke er uttømmende, men 
viser potensiale for utslippskutt ved å bruke fleksibilitet i gjennomføringen alt 
innenfor Parisavtalen og intensjonen om felles gjennomføring av forsterket 
målsetting med EU. 

Verdien av stående skog 10,0 mill tonn 

Ny påskoging av LULUCF 1,6 mill tonn 

Landbrukets klimaplan 5,0 mill tonn 

Kvotefleksibilitet 5,8 mill tonn 

Fremskrivning av reduserte utslipp transport 2–3,0 mill tonn 

Videreføring av eksisterende teknologitiltak 2,0 mill tonn 

Totalt 26,4–27,4 mill tonn CO2 

D isse  m edlemme r  mener det er mulig å føre en effektiv klimapolitikk som 

kutter utslipp og skaper jobber dersom man gjør klimasmarte valg gjennom en 

aktiv bruk av skogen, og øker plantingen av skog som binder store mengder 

karbon årlig. Videre foreslår d isse  m edlem me r  å benytte 

kvotefleksibiliteten som ligger i avtalen med EU ved å kjøpe klimakvoter når 

det er billigere enn alternative tiltak i Norge. 

D isse  m edlemme r  fremmer følgende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen om å harmonisere verdien av stående skog med 
EU.» 

«Stortinget ber regjeringen sette i gang et påskogingsprosjekt som gjør at 
Norge innen 2030 kan bokføre maksimalt tillatt karbonopptak fra nyplanting i 
tråd med regelverket i LULUCF.» 
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D isse  m edlemme r  (Ap ,  SV ,  MDG )  mener at Norge skal fortsette a? 
bruke FNs etablerte metode for beregning av utslipp. Dette betyr at økt opptak 
i skog ikke skal trekkes fra selve klimagassutslipp-regnskapet. D isse  
medl emme r  mener det er avgjørende at Norge sikrer karbonlageret vi har i 
norsk skog, men det må regnes separat. Disse  m edlemm e r viser til at 
prinsippet bak FNs beregningsmetode handler om at land med mye skog skal 
bidra like aktivt til utslippskutt som andre og at vi i framtida vil trenge mer 
natur og mindre utslipp. Derfor mener d isse  m edlemm e r  at vi må både 
styrke naturens evne til karbonbinding samtidig som vi utvikler 
lavutslippsteknologi. 

 

D isse  m edlemme r  (Sp )  mener at våre framtidige klimaforpliktelser må 
utformes slik at opptak av karbon på skog og landarealer inkluderes på en 
måte som gir optimal langsiktig forvaltning av landarealene i Norge, størst 
mulig opptak av karbon i et langsiktig perspektiv, samt sikre tilgang på 
fornybart og bærekraftig virke som kan brukes til å erstatte energiproduksjon 
og materialer med større klimagassutslipp. 

 

K omite ens  m edlemm er f ra  Arbe iderp ar t ie t ,  S os ial is t is k  
V enst repar t i  og  M il j øpar t ie t  De Grø nn e  fremmer følgende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen innføre klimakrav til materialer i teknisk forskrift, 
basert på livssyklusanalyser.» 

 

K omite ens  f ler tal l ,  medl emme ne f ra  Arbe ider par t ie t ,  
S en terpa rt ie t ,  Sos ial is t isk  Ve nstrep art i  og  M il jøpar t ie t  De  
Grø nne , fremmer følgende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen endre TEK og lage en nasjonal veileder slik at det 
blir enklere å rehabilitere og unngå riving og stille klimakrav og krav til 
sirkularitet i TEK.» 
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På denne bakgrunn vil kom ite ens  f ler tal l ,  m edlemm ene fra  
A rbe iderp art ie t ,  S en terpa rt ie t ,  Sos ial is t isk  Ve nstrep art i  og  
M il j øpar t ie t  De Grø nn e , fremme følgende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen endre byggeteknisk forskrift slik at den i større 
grad vektlegger klimavennlige løsninger i bygg.» 

«Stortinget ber regjeringen innføre krav om at miljø og klima skal vektes minst 
30 prosent i offentlige anskaffelser der innkjøpene har miljø- og 
klimapåvirkning.» 

 

D isse  m edlemme r  (Ap ,  SV ,  MDG )  mener at for at høyinnblandet 
biodrivstoff skal bli et attraktivt alternativ må det utarbeides en plan for 
fyllestasjoner i havner og langs de viktigste transport årene for gods. Disse  
medl emme r  mener at Enovas støtteordninger for tunge biogasskjøretøy og 
anleggs- og skogsmaskiner bør økes. 

 

K omite ens  m edlemm er f ra  Arbe iderp ar t iet ,  S en terp art ie t  og  
M il j øpar t ie t  De Grø nn e  viser til behovet for en kraftfull satsing på norsk 
bioenergi og avansert biodrivstoff i transportsektoren for å nå klimamålene. 
Biodiesel er tilgjengelig nå og med eksisterende teknologi. For landbruket og 
anleggsbransjen vil for eksempel biodiesel være avgjørende viktig for å nå 
klimamålene. D isse  m edlemm e r  vil vise til at bruk av biodrivstoff og krav 
til innblanding så langt har stått for store deler av Norges utslippskutt. For 
eksempel har bussbransjen gjennom å bytte ut diesel med biodrivstoff kuttet 
klimagassutslippene med mer enn 60 prosent. 

 

K omite ens  m edlemm er f ra  Høyr e ,  V enst re  og  Kr istel ig  
Fol kep art i  viser til Granavolden-plattformen og satsing på biokull. Den 
første større biokull-fabrikken i Norge er bygd på rekordtid og settes nå i drift 
på Rudshøgda i Innlandet. Slik småskala karbonfangst og -lagring er vinn-vinn, 
da det både reduserer utslipp i tillegg til at biokullet som lagringsprodukt har 
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mange anvendelsesområder til både jordforbedring, fordrøying av vann og 
som tilsetning i dyrefôr. På sikt vil biokull også kunne erstatte fossile 
energikilder i større industriproduksjon. I sum gir dette et betydelig potensial 
for utslippskutt på kort sikt og ny, grønn industri i områder med etablert 
prosessindustri og landbruk. 

 

E t  anne t  f ler tal l ,  m edlemm ene  fra  Arb e iderpar t iet ,  
S en terpa rt ie t ,  Sos ial is t isk  Ve nstrep art i  og  M il jøpar t ie t  De  
Grø nne , viser til at sirkulærøkonomi er kretsløpstankegang, og handler om å 
utnytte ressurser på best mulig måte, sørge for bærekraft, ombruk og 
verdiskaping. De t te  f ler tal l e t  mener dette innebærer produksjon av varer 
med lang levetid og med minst mulig bruk av ikke-fornybare ressurser. 

 

K omite ens  f ler tal l ,  medl emme ne f ra  Arbe ider par t ie t ,  
S en terpa rt ie t ,  Sos ial is t isk  Ve nstrep art i  og  M il jøpar t ie t  De  
Grø nne , fremmer følgende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen sørge for insentiver som forsterker lønnsomheten 
av CCS på avfallsforbrenning, inkludert kreditering av karbonfangst på 
biogene CO2- utslipp, dvs. for forbrenning av organisk materiale.» 

 

K omite ens  m edlemm er f ra  Sen terp art ie t  og  Sos ial is t isk  
V enst repar t i  fremmer følgende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen opprette et «Bionova», et klimafond på 10 mrd. 
kroner for landbruket, hvor utøvere kan søke støtte til omlegging av 
produksjon og drift slik at klimautslippene reduseres per produsert enhet. 
Fondet skal også bidra til å finansiere tiltak for økt binding av CO2 i skog og 
jord.» 

 

K omite ens  m edlemm er f ra  Arbe iderp ar t iet  og  
S en terpa rt ie t  fremmer følgende forslag: 
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«Stortinget ber regjeringen utrede og legge frem en plan for hvordan øke 
satsingen på karbonlagring i jord og skog. Aktiv skogsdrift, beiting og bruk av 
grasressursene, økt bruk av fangvekster og bio-kull som jordforbedring må 
prioriteres i en slik plan.» 

 

K omite ens  m edlemm er f ra  Arbe iderp ar t ie t  mener at skogen, og økt 
produksjon og verdiskaping basert på skogens ressurser, er en del av 
løsningen på globale utslipps- og ressursutfordringer, samtidig som det gir 
fastlandsindustrien vår nye ben å stå på. D isse  m edlemme r  mener derfor 
det er positivt at det i meldingen legges opp til økt skogproduksjon og økt bruk 
av produktene fra skogen. En mer offensiv politikk for større norsk 
produksjon og forsterket skogsindustri er god næringspolitikk, god 
distriktspolitikk og god klimapolitikk. 

D isse  m edlemme r  viser til at den norske skogen binder i dag 
CO2 tilsvarende 50 prosent av de årlige norske klimautslippene. I følge 
meldingen er det potensial for økt årlig opptak på mellom 6,5–8 millioner tonn 
CO2 frem mot 2100. Tømmer kan bidra til forlenget karbonlagring i bygg. Bruk 
av biomasse fra skogen, som byggematerialer eller råstoff, kan bidra til 
redusert bruk av fossilbaserte produkter. Det finnes ikke 
nullutslippsskogsmaskiner i dag, men biodrivstoff er et godt alternativ i en 
overgangsfase. Restavfall fra skogsdrift bør prioriteres til industriproduksjon 
som gir flest mulig arbeidsplasser, høyest mulig verdiskaping og størst 
karbonbinding. 

 

K omite ens  m edlemm er f ra  Arbe iderp ar t iet ,  S os ial is t is k  
V enst repar t i  og  M il j øpar t ie t  De Grø nn e  vil også peke på at Norge 
trenger industrielt anlegg for gjenvinning av tre. Dette kan skape ny næring og 
sikre flere arbeidsplasser gjennom helt eller delvis gjenbruk av trevirke som 
kommer i retur, i stedet for brenning. D isse  medlem me r  viser til at et slikt 
anlegg vil øke den samlede karbonbindingen, redusere utslipp og sikre mer 
råstoff til industrien. Anlegget skal rense trevirket så rent at vi får industriell 
kvalitet tilbake. Det vil si at anlegget renser så rent at råstoffet blir fritt for 
rester av spiker, grus eller annen forurensning som skader avanserte 
maskiner i industrien eller forringer kvaliteten på moderne trebaserte 
produkter. 
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D isse  m edlemme r  (Ap ,  SV ,  MDG )  mener at det må legges til rette med 
virkemidler som følger opp landbrukets klimaavtale. Finansiering av 
klimatiltak skal ikke legges til jordbruksoppgjøret alene. D isse  
medl emme r  mener det må opprettes et klimafond for landbruket, og ber 
regjeringen legge fram forslag til dette samtidig som oppfølgingen vurderes i 
de årlige jordbruksoppgjørene, der staten må bidra gjennom de årlige 
budsjettene. D isse  medl emme r  mener Enova også bør stilles til disposisjon 
for bonden og landbruket, for eksempel til omstilling og tiltak innen bygg som 
energieffektivisering og til maskiner for utfasing av fossilt drivstoff og 
produksjon av biogass. Det må også stimuleres til virkemidler som øker 
naturlig karbonlagring og tar vare på biologisk mangfold uten at bondens 
økonomi svekkes, herunder utarbeides et belønningssystem som gjør det 
lønnsomt for bønder og skogeiere med aktiv drift som øker den naturlige 
karbonlagringen i jordsmonnet i tråd med landbrukets klimaavtale. 

D isse  m edlemme r  ser det som viktig å satse på naturbaserte løsninger på 
klimakrisen, blant annet bevare og forbedre naturlige karbonfangere og 
karbonlagre som myrer og våtmarker, reetablere tareskog og stimulere til 
beste praksis i skogbruket. D isse  medlem me r  mener det må sikres 
mekanismer som gjør at utbyggere som bygger ned skog, jord eller annen 
natur, skal kompensere for det ved å restaurere natur andre steder gjennom et 
såkalt naturbidrag. 

 

K omite ens  f ler tal l ,  medl emme ne f ra  Arbe ider par t ie t ,  
S en terpa rt ie t ,  Sos ial is t isk  Ve nstrep art i  og  M il jøpar t ie t  De  
Grø nne , fremmer følgende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen etablere et utviklingsprogram for trebygg og 
klimavennlig fornying av bygg.» 

«Stortinget ber regjeringen legge til rette for et anlegg for gjenvinning av brukt 
tremateriale fra bygg, som sikrer at materialet kan brukes til nye 
industriprodukter for å øke sysselsettingen og verdiskapingen.» 
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K omi te ens  m edlemm er f ra  Arbe iderp ar t iet ,  S os ial is t is k  
V enst repar t i  og  M il j øpar t ie t  De Grø nn e  fremmer følgende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen legge til rette for skogkulturtiltak for å sikre 
fornying, karbonbinding og et fremtidig ressursgrunnlag for industrien og 
utarbeide et belønningssystem som gjør det lønnsomt for bønder og skogeiere 
å drive slik at den naturlige karbonlagringen i jordsmonnet øker.» 

 

K omite ens  f ler tal l ,  medl emme ne f ra  Arbe ider par t ie t ,  
S en terpa rt ie t ,  Sos ial is t isk  Ve nstrep art i  og  M il jøpar t ie t  De  
Grø nne , fremmer følgende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen legge til rette for at offentlig innkjøp, herunder 
Statsbygg, styrker etterspørselen etter produkter basert på norsk skog.» 

 

D isse  m edlemme r  (Frp)  fremmer følgende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen føre en offensiv skogbrukspolitikk der man 
benytter skog fullt ut for å oppnå Norges forpliktelser om klimagassutslipp.» 

 

D isse  m edlemme r  (Sp )  viser til at Senterpartiet en rekke ganger har 
foreslått at det lages en handlingsplan for skogen som en del av 
klimaløsningen. Skog i vekst tar opp karbon. Avvirket biomasse fra skogen kan 
brukes til å kutte utslipp i andre sektorer gjennom å forsyne markedet med 
fornybart materiale som kan erstatte mer utslippsintensive materialer og 
fornybar energiproduksjon. Derfor må det hogges og plantes mer skog, det må 
også plantes skog på nye arealer. D isse  medl emme r  mener at en slik plan 
også må inneholde en strategi for hvordan råstoff fra skogen kan bidra til å 
kutte utslipp i andre sektorer i samfunnet og legge grunnlag for økt aktivitet 
og etablering av flere arbeidsplasser i Norge. 

D isse  m edlemme r  antar at regjeringen vil legge fram et forslag til nytt 
klimamål for Norge. D isse  m edlemme r  vil påpeke at når målsettingen er 
klar på at vi må finne balanse mellom to faktorer; utslipp og opptak, er det lite 
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hensiktsmessig å ha et mål som bare inkluderer den ene delen av 
arbeidsoppgaven. Det kan, slik d isse  m edlem me r  ser det, føre til at for lite 
fokus blir rettet mot arbeidet med å oppnå et størst mulig langsiktig opptak av 
karbon i skog- og arealsektoren, og at man dermed går glipp av betydelige 
bidrag skogen kan gi i klimaarbeidet i framtiden. D isse  medle mme r  mener 
at arbeidet med nye klimamål må utformes slik at utslipp og opptak fra skog 
inkluderes på en måte som tydeliggjør skogens betydning og gjør at vi som 
samfunn tar ansvar for en langsiktig optimal forvaltning av skogen som en del 
av hele samfunnets klimaarbeid. 

D isse  m edlemme r  merker seg at regjeringen i klimameldingen foreslår å 
lovfeste minstealder for hogst. Diss e  medlem me r  er enig i at det er viktig å 
unngå hogst av ung, veksterlig skog, men vil understreke at det i 2016 ble 
innført krav i Norsk PEFC standard for å unngå dette. D isse  
medl emme r  mener at det er viktig å vurdere resultatene og erfaringene med 
sertifiseringskravet før en eventuell lovfesting. I tillegg mener d isse  
medl emme r  det er klokt å se på de muligheter som ligger i 
sertifiseringssystemet for kontinuerlig forbedring. D isse  medlem me r  vil 
peke på at vurderingene knyttet til hogsttidspunkt og praktisering av 
unntaksbestemmelsene er krevende, og at praksis på dette området blir fulgt 
nøye opp gjennom intern kontroll, interne og eksterne revisjoner, samtidig 
som kalibrering og avviksbehandling skal sikre kontinuerlig 
forbedring. D isse  medl emme r  kan vanskelig se at en lovfesting vil gi 
konkret gevinst når kravet allerede ligger i sertifiseringen og praktisk talt hele 
det norske skogbruket er sertifisert. D isse  medle mme r  mener at 
regjeringen bruker ressurser i feil ende av politikken på dette området, og at 
en plan med konkrete virkemidler ville vært et bedre verktøy for skog og 
klima. 

På denne bakgrunn vil d isse  medle mme r  fremme følgende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen utarbeide en plan for hvordan skogen i større grad 
kan brukes i klimasammenheng, og presentere tiltak for kraftig økning av det 
langsiktige opptaket av karbon på norske skogarealer, skogplanting på nye 
arealer og hvordan råstoff fra skogen kan bidra til å kutte klimautslipp i andre 
sektorer. Planen må innebære en utredning av hvilke verdiskapingstiltak og 
konkrete klimatiltak som gjør at skogen utnyttes optimalt for å nå våre 
langsiktige klimamål, og hvordan disse kan settes i verk.» 
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K omite ens  m edlemm er f ra  Arbe iderp ar t iet  og  
S en terpa rt ie t  fremmer følgende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen innføre tilskudd for uttak av hogstavfall som 
stimulans til produksjon av biodiesel og bioenergi.» 

 

K omite ens  m edlemm er f ra  Sen terp art ie t  fremmer følgende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen etablere en tilskuddsordning for planting av skog i 
klimasammenheng, for å øke skogens CO2-opptak.» 

 

K omite ens  f ler tal l ,  medl emme ne f ra  Arbe ider par t ie t ,  
S en terpa rt ie t ,  Sos ial is t isk  Ve nstrep art i  og  M il jøpar t ie t  De  
Grø nne , fremmer følgende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen gjøre nødvendige grep slik at norsk tre som 
byggemateriale blir prioritert i alle offentlige byggeprosjekter der det er mulig, 
både ved nybygg og renovering.» 

 

På denne bakgrunn vil d isse  medle mme r  ( Ap,  SV ,  MD G)  fremme 
følgende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen utarbeidet et nasjonalt mål og en strategi for å øke 
den naturlige karbonlagringen i alle sektorer, norsk natur og landskap.» 

«Stortinget ber regjeringen utarbeide en strategi med delmål og virkemidler 
for ulike sektorer og naturtyper, der både arealforvaltning, tiltak i skog- og 
jordbruk, og restaurering av natur inngår.» 

«Stortinget ber regjeringen om å utarbeide en Naturkur som en omfattende 
utredning som gir beslutningsgrunnlaget vi trenger for å sikre karbonlagrene i 
norsk natur. Utredningen bør sammenstille kunnskap og foreslå løsninger som 
ser klima og naturmangfold i sammenheng, og fremmer begge.» 
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«Stortinget ber regjeringen legge til rette for at naturbaserte løsninger på 
klimakrisen økes, blant annet ved å bevare og forbedre naturlige karbonlagre 
som myrer og våtmarker, øke karbonlagringen i matjorda, reetablere tareskog 
og øke rotasjonstiden i skogbruket.» 

«Stortinget ber regjeringen om at effekten av karbonlagring og -opptak for 
hele økosystemet legges til grunn når klimanytten av tiltak i skog og andre 
økosystemer vurderes, og at den totale effekten for klima og naturmangfold 
skal være positiv for at de skal iverksettes. Og at det legges til grunn for tiltak 
med faglig uenighet rundt klimanytten og negativ effekt på naturmangfoldet, 
at føre vàr-prinsippet skal gjelde, og at utvikling av kunnskaps-grunnlaget må 
prioriteres.» 

«Stortinget ber regjeringen utarbeide mekanismer som gjør at utbyggere som 
bygger ned skog, jord eller annen natur, skal kompensere for det ved å 
restaurere natur andre steder gjennom et såkalt naturbidrag og komme 
tilbake til Stortinget med et forslag i forbindelse med statsbudsjettet for 
2022.» 

«Stortinget ber regjeringen utarbeide et belønningssystem i skog- og 
jordbruket som gjør det lønnsomt for bønder og skogeiere å drive på en måte 
som gjør at den naturlige karbonlagringen i jordsmonnet øker.» 

 

K omite ens  m edlemm er f ra  Sosial is t is k  V enstr epart i  og  
M il j øpar t ie t  De Grø nn e  fremmer følgende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en strategi for å 
redusere nedbygginga av skog, myr og jordbruksareal.» 

 

K omite ens  m edlemm er f ra  Arbe iderp ar t iet ,  S os ial is t is k  
V enst repar t i  og  M il j øpar t ie t  De Grø nn e  fremmer følgende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om eget 
klimamål for skogens CO2-opptak slik at dette ikke svekker arbeidet med å 
kutte fossil energibruk.» 


