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Norge er med på internasjonale klimaavtaler

• FN’s klimapanel 1988

• FN’s klimakonvensjon 1992

• Kyotoavtalen 1997

• Parisavtalen 2015

• EU-kommisjonens klimamål 2016



I 2016 ble det sluppet ut 

53,4 millioner tonn CO2-

ekvivalenter i Norge, 

ifølge foreløpige tall fra 

Statistisk sentralbyrå 

(SSB)





«Jordbrukets organisasjoner 

inviteres til et partssammensatt 

arbeid der det overordnede målet 

er å kunne inngå en politisk avtale 

om hvor mye jordbrukssektoren 

skal redusere sine utslipp frem 

mot 2030.» 

«Dersom det ikke lykkes å oppnå 

enighet med landbruket om 

hvordan sektorens 

kostnadseffektive andel kan 

utløses, vil regjeringen ta initiativ 

til at nødvendige tiltak kommer på 

plass.» 



Virkemidler for klimatiltak

• Lover og regler. Forbud, påbud, krav

• Økonomiske insentiver, tilskuddsordninger

• Informasjon og kunnskap

• Rådgiving

• Teknologi, innovasjon
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Nytt prosjekt fra 2016.Klimasmart landbruk–

landbrukets felles klimainnsats

• Prosjektet eies av samvirket Landbrukets klimaselskap SA.

• Norges Bondelag, Norsk Landbruksrådgiving, Felleskjøpet Agri, Nortura

og TINE er eiere av selskapet. Prosess i gang med å invitere flere 

landbruksorganisasjoner som medeiere.

• Kjerneoppgave: Utvikling av ny klimakalkulator for landbruket – mål om 

bedre klimarådgiving for bonden og bedre dokumentasjon av 

utslippskutt i landbruket.



Utvikling av landbrukets egen 

«klimakalkulator» 
- Datainnsamling på gårdsnivå

Klimadata for 
jordbruket

Eksisterende data
Kukontrollen, Dataflyt i 

landbruket etc.

Innsatsfaktorer på 
hvert enkelt gårdsbruk 

Klimakompetanse hos 
landbruksrådgivere



Landbrukets klimasystem

Beregnings

-modell

Klima

Klargjøring data 

Jord-plante

Andre data

Presentasjo

n av 

gårdens 

klimaavtryk

k

Registreringer av 

driftsinformasjon

(avling, beite, 

teknologi..)

Dataflyt

Tine

Kukontroll

Bonde

Rådgivnings

-

verktøy 

TINE, NLR, 

andre

Landbrukets klimadatabase
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Klimagassutslipp på

gården



Analyse av melkebruk med Holos-modellen (Bonesmo)

• 1,02 kg CO2-ekv per kg melk

• 17,2 kg CO2 -ekv per kg kjøtt, kombinert  produksjon

Svensk Mjølk 2004



www.klimasmartlandbruk.no
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Aktuelle tiltak mot metanutslipp

• Høyere ytelse per melkeku

• Avlsmessig framgang

• Tidligere høsting – bedre 

grovfôrkvalitet

• Mer fett i fôret – redusere 

metanproduksjon

• Mindre forbruk av kjøtt?

• Bedre handtering av gjødsel



CO2 fra fossilt brensel og andre innsatsfaktorer

• Landbruk og 

næringsmiddelindustri 3% av 

landets totale energiforbruk

• Dieselforbruk i jordbruket var 

124 mill liter i 2016

• Utslipp er 2,3 CO2 -ekv per liter 

diesel



Forbruk av fyringsolje. Korntørker. 
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Biogass

• Kan erstatte fossilt 

brensel. Metan har høy 

brennverdi

• Mindre tap av ammoniakk 

og metan til luft

• Bioresten er god gjødsel



Miljørådgiving, klimarådgiving

• Individuell rådgiving

• Grupperådgiving

• Klimaplan, miljøplan

• Tiltaksplan
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Solenergi – store muligheter. En del av løsningen


