
  
 

 

 

Norges Bondelag og Norsk Biokullnettverk ønsker velkommen til strategiworkshop om 

Biokullstrategi for norsk landbruk 

 

 

 

 

 

 

I 2019 undertegnet aktørene innenfor norsk landbruk en intensjonsavtale med regjeringen om at 

landbrukets samlede utslipp av klimagasser skal reduseres med 5 millioner tonn CO2-evkivalenter 

innen 2030. Som en oppfølging av avtalen lanserte Norges Bondelag i 2020 «Landbrukets klimaplan 

2021-2030».  

Et av tiltakene i klimaplanen er å bruke jorda som karbonlager gjennom ulike tiltak. Et av de 

karbonbindende tiltakene nevnt i klimaplanen er karbonbinding i biokull, som kommer fram som et 

av enkelttiltakene med størst potensial for utslippsreduksjoner innenfor sektoren. 

Spørsmålet nå er hva som skal til for å realisere potensialet som ligger i tiltaket. For komme nærmere 

et svar på dette inviterer Norges Bondelag og Norsk Biokullnettverk næringsaktører innenfor 

landbruket og biokullnæringen til en workshop i tre deler. Workshopene vil inngå i arbeidet med å 

legge strategiske føringer for utviklingen og implementeringen av biokull i norsk landbruk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program for strategiworkshop 

Introduksjon: kort gjennomgang av nødvendig bakgrunnskunnskap 

 
Dato: 28. januar 

Tid: kl. 11.00 - 12.15 (1 time og 15 minutter) 

Sted: Teams 

For å delta i diskusjoner er det forutsatt at deltagerne innehar nok forkunnskaper. Første del av 

workshopen vil derfor bestå av flere minipresentasjoner som vil belyse ulike temaer knyttet til biokull 

i norsk landbruk.  

 

Workshop 1: Biokull i norsk landbruk- hvor er vi i 2030? 
 

Dato: 1. februar 

Tid: kl. 13.00 – 15.00 (2 timer) 

Sted: Zoom 

Hva er status for produksjon og anvendelse av biokull i norsk landbruk i 2030?  

Tentative problemstillinger til diskusjon: 

i. Hvor skal landbruket være i verdikjeden til biokull i Norge i 2030?  

ii. Hvordan bør verdikjeden for biokull i norsk landbruk se ut i 2030?  

iii. Hvilke utfordringer og barrierer må overkommes for å nå målet? 

 

Workshop 2: Biokull i norsk landbruk- hvordan nå målet i 2030? 
 

Dato: 10. februar 

Tid: kl. 13.00 – 15.00 (2 timer) 

Sted: Zoom 

Den andre workshopen bygger videre på resultatene fra den første. Hva må på plass for å nå 

fremtidsbildet for biokull-status i 2030?  

Tentative problemstillinger til diskusjon: 

i. Hva må på plass for å realisere mål/potensial? 

ii. Hvilke virkemidler må på plass? På kort og på lang sikt? 

iii. Hvordan overkomme utfordringene og barrierene indentifisert i workshop 1?  

iv. Hvilke aktører må være med for å utløse og realisere potensialet/målet? 

 

 

Påmelding 

 

Påmeldingen forutsetter deltagelse på alle tre sesjoner 

https://www.biokull.info/strategiworkshop-biokull-i-norsk-landbruk

