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Samhandling og nye 

arenaer  

 

Suksesskriterier: 

- ingen nye 

organisasjoner 

- dyktig 

prosjektleder 

• Relevans i det daglige arbeidet 

• Nye muligheter i eksisterende 

system – formalisering av 

kompetanse via HiNT 

• Ny kunnskap fra kollegaer i 

landbruket 

• KTL har bidradd til å sette 

Trøndelag og landbruket på 

agendaen 

• Stolthet av landbruket 

• Engasjement og pågangsmot 

• Synliggjøre taus kunnskap 

 

 



Hvor vil vi    -    på litt lengere sikt? 

Vi må bidra til å løse 

The Grand Challenges of Europe 

Challenges must turn into sustainable solutions for  

• global warming 
• supplies of energy 
• water and food 
• ageing societies 

• public health (multicultural integration) 

• pandemics and security 

 

It must tackle the overarching challenge of turning Europe into an  

eco-efficient economy. 
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Premisser for norsk jordbruk 

1. Et rikt land som Norge skal produsere nok mat til egen 
befolkning og helst eksportere mat til andre  

1. Ekte selvforsyning 

2. Behov for økt produksjon pga befolkningsøkning 

 

2. Produksjonen må foregå på en slik måte at vi bidrar til å møte 
«the grand challenges of Europe» 
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Den «umulige» utfordringen  

Bærekraft: 
 
• Null forurensning 

• Klimaneutral produksjon 
(CO2 ,CH4 , N2O ) 

• 0-bruk av fossil energi 

• Økologisk produksjon 

• Dyrevelferd 

• Smitte og sykdommer 

• Fysisk og psykisk helse 
hos de som arbeider i 
jordbruket 
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Samtidig: Verdiskaping 
 
 

• Økt matproduksjon 

• Økt effektivitet 

• Verdien av produktene 
bærer økonomien på 
brukene 

 



Ressurser i jordbruket 
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matjord 

utmarksarealer skog 



Energi 
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matjord 

utmarksarealer 

Til oppvarming 

• Solfangere 

• Eget  biogassanlegg 

fra gjødsel 

• Ved 

 

Til strøm - salg 

• Solceller 

 

Til drivstoff 

• Bioetanol fra trevirke 

• Metan fra gjødsel 

• Mikroalger 

• Strømtraktorer 



Energiløsninger som allerede finns 
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Husstandsvindmølle i 

epleplantasje 

Et anlegg på 2kWp (ca. 20 m2 

multikrystlline moduler) vil kunne 

yte ca.1500 kWt pr år. 

Vakumrørsolfangere 

Det utvikles nye 

batteriløsninger 



Klimautslipp 
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• Innarbeide produksjon og bruk 

av biogass i landbruket 

* Utvikling av presisjonsjordbruk 

• Redusert utslipp av metan fra 

drøvtyggere gjennom forbedret 

fôringsregime og oppsamling av 

metan fra fjøs 

• Livsløpsvurderinger av 

kortreist kontra langtransportert 

mat  

• Optimal bruk av skog og 

skogprodukter i 

klimasammenheng  

 

8,7% av klimagassene kommer fra 

landbruket i Norge (CO2 ,CH4 , N2O) 

Null bondeutslipp om 15 år 

Svinebillig møkkavarme 

To smarte forskere fra Telemark har løst et 

teknologisk problem som kan føre til klimarevolusjon i 

landbruket – over hele verden. 



Planteproduksjon og animalske 

produkter 
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matjord 

utmarksarealer 

Planteproduksjon 

• Frukt og grønnsaker 

• Utvikling av nye avgrøder og 

nye sorter  

• Presisjonslandbruk 

• Vekstskifte  

• Jordbearbeiding 

• Grønngjødsling 

 

Husdyr 

• Drøvtyggere som utnytter 

grovfôr 

• Svineproduksjon 

• Egg 

• Fra kylling til kanin 



Virkelig selvforsyning av økologisk mat i Norge 

• Nok grovfôrarealer 

 

• Mer kornproduksjon  (fordøyelige karbohydrater 
til enmaga) 

 

• Mer proteinproduksjon – matjorda ikke nok, 
trenger nye produkter for å dekke proteinbehovet 
– tang, tare, encelleprotein 

 

• Essensielle fettsyrer (mikroalger) 

 

• Vitaminer  

 

• Mineraler 
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Marin mikroalge 

foto prof. emeritus 

Jahn Throndsen og 

Wenche Eikrem;  



Vi vil hit med landbruket ! 

Energi:    fra kjøper til selger 

Klimagasser:   fra bidragsyter til klimaneutral 

Forurensning:  fra bidragsyter til økologisk bærekraft 

Fôrressurer:   virkelig selvforsynt 

Ernæring og helse: sunn mat fri for patogener 

Status:    Gode produkter og er en offensiv   
    bidragsyter i samfunnsutvikling 

 

Marked: Nasjonalt marked, men finns det utenlandske 
kundegrupper med betalingsvillighet for produkter som er 
bærekraftige i flere dimensjoner – ny merkevare? 
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Hva kommer og hva i samfunnet vil påvirke 

landbruket fremover  --    på kort sikt 

Bioøkonomi-tenking 

 Nye muligheter !!! 

 behov for ny type kompetanse 

 mer kamp om ressursene 

 

Økt nivå på kompetanse i hele samfunnet 

 

Større bedrifter med mer spesialisering 

 

Prispress 

 

Raskere takt på endringsprosesser – markeder med kortere 
levetid (10 år) 
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Hva sår vi ? 

• Felles mål 

• For eksempel : Matproduksjon som er bærekraftig i flere 
dimensjoner 

 

• Hva er fremom oss? Forberede oss for raskere endringer i 
rammebetingelser, klima og innsatsfaktorer og kostnader  

 

• Samhandling for å gjøre de riktige ting og lobby for målene og 
ressursene som skal bidra til å nå målene 

 

• Økt satsing på kompetanse i alle ledd   +   ny kompetanse 
(bioøkonom) 
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Planer for de grønne studiene  
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Fremtid som Nord universitet 

UiN: Sterkt 

akvakulturmiljø 

med PhD 

utdanning 

     HiNT 

 

 

 

Master:   Bioøkonomi   Forvaltning 

Bac:  Husdyr    Økonomi og landbruk   Utmark 

60 stp:  Geografi   Natur- og kulturminne oppsyn 

Kompetanse= kunnskap, dugelighet, 

holdninger, tallent og litt flaks 
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Jordbruk 

 

Skogbruk 

 

Sjømat 

 

 

Verdikjede 

Bærekraft 

Næringsstoffer 

Giftstoffer  

Klimagasser 

Energi 

Vann 

Mat 

Andre 

produkter 

Energi 

Ressursene Samfunnslogikk Produkter 

Forvaltning og premisser 

Modell utviklet av Landbruk 21 Trøndelag, TFoU og HiNT 

Tankemodell for bioøkonomien 


