
1 av 2

Bondelagets Servicekontor AS
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: E - postadresse:
Postboks 9354 Grønland
0135 OSLO

Landbrukets Hus,
Scweigaardsgate 34 C
0191 OSLO

22 05 45 00 bondelaget@bondelaget.no

Norges Bondelag Org.nr.: 939678670 Bankkonto: 8101.05.12891 Internett:
Bondelagets Servicekontor AS Org.nr.: 985063001 MVA Bankkonto: : 8101.05. 91392 www.bondelaget.no

Statsminister Erna Solberg
Statsministerens kontor
Postboks 8001 Dep
0030 OSLO

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse
Lise Boeck Jakobsen 26.11.2015 15/00244 - 2
+47 97 59 98 66 Deres dato Deres referanse

Møte om klimautslipp og klimatiltak i landbruket

Norges Bondelag har merke t seg statsminister Erna Solberg s interesse for, og iver
etter, klimatiltak i jordbrukssektoren. Vi ønsker d erfor å invitere statsministeren til
dialog for å drøfte mulige tiltak.

Klimaarbeid er en prioritert sak for Norges Bondelag. Klimaendringene er allerede i dag en
utfordring for matproduksjonen, både i Norge og globalt. Samtidig gir matproduksjon en
klimagassutslipp.

Norges Bondelag er enig i at det må settes i gang klimatiltak i alle sektorer om vi skal
unngå farlige klimaendringer og for å nå målene vi har sluttet oss i FN. Alle sektorer har
sine muligheter, utfordringer og barrierer. Det er vi ktig å kjenne sektorene godt for å kunne
utforme tiltak som virker.

Landbruket, som omfatter både jordbruk og skogbruk skiller seg på mange måter fra de
andre utslippssektorene, den viktigste forskjellen er at landsektoren i stor grad handler om
naturfor valtning mens klimaarbeidet rettet mot andre utslippsektorer i større grad kan ta
utgangspunkt i energibruk og teknologi.

Det pågår viktige debatter i EU om hvordan man skal forholde seg til landsektoren i det
videre klimaarbeidet. EU - kommisjonen hadde i sommer en høring hvor det ble drøftet
hvilke klimatiltak som er mulig i jordbruket. De var tydelige på at klimaarbeidet må ta
utgangspunkt i at landsektoren skal forvaltes slik at vi samlet kan få mest mulig
matproduksjon og samtidig bidrar til å løse and re oppgaver i samfunnet, som
karbonlagring.

EU - kommisjonen understreket at det var behov for å utvikle ny kunnskap om hvilke tiltak
som er mulig å gjennomføre og virkningen av ulike tilt ak. Norges Bondelag er enig i dette.
Dette er også i tråd med arbeid et som Landbruks - og matdepartmentet har satt i gang for å
kartlegge kunnskapshull om klimatiltak i jordbruket.
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Samtidig er det flere tiltak som vi vet virker, og som det jobbes med i dag. Blant annet 
klimarådgivning på gårdsnivå, biogassproduksjon og utvikling og implementering av ny 
teknologi. Dette, sammen med andre aktuelle tema, vil være et godt utgangspunkt for et 
dialogmøte med statsministeren.  
 
Vi ber om tilbakemelding om når statsministeren har mulighet til et møte.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 

 
 
Lars Petter Bartnes 
 
 
 
 
          
 


