
Kan norsk landbruk bli en 
klimavinner?



NORSK LANDBRUK OG KLIMAUTFORDRINGENE

Nils Vagstad

Adm. direktør 

Hvordan redusere utslippene av klimagasser ? 



LANDBRUKETS HELT SPESIELLE SITUASJON I 
FORHOLD TIL KLIMAUTFORDRINGENE

Hovedoppgave - og hovedutfordring

Å skaffe tilstrekkelige mengder og kvaliteter av mat –
uavhengig av alt annet 
Opp 

Samtidig er

• Klimaendringene en av de viktigste truslene mot dette, - og  

• Landbruket selv en kilde til utslipp 

18.08.2017 3

Kunnskap, politikk og tiltak for jordbruk, skogbruk og klima i 
Norge må utvikles i lys av globale perspektiver og utfordringer, 
men med lokal/nasjonal tilpasning

Derfor helt grunnleggende:

Å forstå hva matproduksjon og landbruk er og hva det krever 
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Flere folk - Mer mat
Ødelagt jord

Vannmangel
Klimaendring

4 hovedutfordringer:



% change from year 2000
Müller mfl. (2010)

Wheeler & von Braun (2013)

Modellert endring av matproduksjonen i

2050 grunnet endret nedbør og temperatur



KLIMAENDRINGER - Ansvar for jord- og 
bioressurser i nordlige områder

De indirekte effektene

 Viktige deler av verden kan få 
reduserte eller mer usikker 
jordbruksproduksjon

 Økt konfliktpotensial knyttet til 
mat, vann, arealbruk og miljø: 

Politisk destabilisering - sosial uro, 
krig og migrasjoner

Dette betyr at:

 Relativt til andre regioner – nordlig 
landbruk kan komme gunstig ut

 Produksjonspotensialet i nordlige 
områder kan øke

 Innebærer både et ANSVAR og en 
MULIGHET 

Ivareta Norges evne og beredskap for matproduksjon og biobasert
verdiskaping: ET VIKTIG KLIMA- og KLIMATILPASNINGSTILTAK



Jord- og skogbruk: PRIMÆRNÆRING

Fotosyntesenæring som primært binder C
• Grunnlaget for alt liv ved å foredle enkle byggeklosser 

til høyverdige og livsnødvendige produkter og 
komponenter

• Grunnlaget for verdiskaping gjennom produksjon av 
biomasse og andre avledede goder: BIOØKONOMIEN 
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Disse grunnleggende forholdene må være 
premiss for virkemiddel og politikkutforming



Fotosyntesen – grunnlaget for det meste

Bioøkonomi bærebjelke i framtidsøkonomien

Bioraffinering bærebjelke i bioøkonomien
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Foods of Norway 

Foods of Norway: Foredle lavverdig 
biomasse til høyverdige proteiner

Kua, sauen og geita (og elgen, hjorten og 

rådyret): Foredle lavverdig biomasse til 
høyverdige proteiner og mye mer

Avansert teknologisk bioteknologi 

Avansert «naturlig» bioteknologi 



Mange utfordringer i håndteringen av klimaspørsmål i 
landbruks- og matsektoren

 Å se det store – og hele bildet – i tid og rom 

 Partielle innganger til komplekse sammenhenger

 De kompliserte samspillene – med mange (ofte ikke-
kvantifiserbare) effekter i sekundære og tertiære ledd

 Metodiske og beregningstekniske problemstillinger
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Hvordan redusere landbrukets utslipp:

ENKLE – MEN OGSÅ SVÆRT KOMPLISERTE – SVAR
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 Økt import
 Redusert svinn 

 Reduserte utslipp fra prosesser 
og kilder

 Optimalisere strukturer og 
ressursbruk på samfunnsnivå

 Optimalisere driftssystemer på 
foretaksnivå

MEN, kan være som å klemme 
på en ballong: Matproduksjon 
har uansett utslipp – det er 
samlede globale effekter som 
teller. 

 Endret konsummønster
 Økt import

Tre alternativer 

1. Redusert produksjon av mat (i Norge)

2. Endre sammensetning av produksjonen 

3. Optimalisering av produksjonen  



Hvordan redusere landbrukets utslipp:

ENKLE – MEN OGSÅ SVÆRT KOMPLISERTE – SVAR

Premissene 

• Mengde mat/befolkningsstørrelse, 
type mat, hvor og hvordan den 
produseres 
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Strategi for landbrukets bidrag:

Minst mulig utslipp pr produsert 
enhet mat.

Produktivitet - og effektivitet i 
hele kjeden fra jord til bord

LCA tenkning og systemtenkning og hvor stor man tegner 
sirkelen. Jo større geografisk – jo mer komplekst 

MEN – ikke nødvendigvis «rett fram» 



Forståelse av ikke-linearitet – avgjørende for håndtering av 
miljøtilpasning i matproduksjonen 
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Svært viktig innen 

 Strukturelle forhold i landbruket; 
stordriftsfordeler< >stordriftsulemper

 Intensitet og ytelsesnivå i  
melkeproduksjon 

 Gjødsling og arealproduktivitet

OG - en svært krevende «nøtt» å 
håndtere i økonomisk modellering –
og i utforming av virkemidler Endring

Virkning 



LYSTGASS:  
GJØDSEL OG 
GJØDSLING

Utslippsregnskapet kan isolert sett tale 

for å gjødsle mindre

• Totalregnskapet taler for å gjødsle riktig, og utnytte 

avlingspotensialet 



ENKELT BUDSKAP: Bedriftsøkonomisk optimum faller sammen 
med «miljøoptimum» 
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Utslipp pr produsert enhet 



REDUSERT FORBRUK AV (RØDT) KJØTT

Isolert sett – reduserte utslipp ved:

- Mindre utslipp av metan

- Mulig også redusert arealbehov

Men – forutsetter:

- Reell vridning i forbruk – dvs at     
folk faktisk spiser mindre kjøtt
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Krevende virkemidler for å unngå 
C lekkasje og økte utslipp, og 
konkurransevridning

I tillegg har redusert produksjon i 
Norge flere negative effekter

• Verdiskaping, bosetting og 
sysselsetting

• Produksjonskapasitet, 
kompetanse og beredskap

• Miljø- og landskapsverdier

• Nærhet og trygghet
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16

ALTERNATIVE STRATEGIER:

Redusert utslipp fra 
husdyrproduksjon som system

Optimalisering på ulike nivå og skalaer; 
fra prosess til system 
fra jord til bord til jord 
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Myrjord blir til mineraljord
Myrjord går ut av produksjon

Det skjer en naturlig utvikling i arealet av myr

Hva ligger bak tallene:

 Det forventes en betydelig 
nedgang i samlet utslipp fra 
dyrket myr i årene framover

 Denne nedgangen ville vært enda 
litt større om det ikke hadde blitt 
nydyrket myr i hele tatt
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Anslått naturlig nedgang i samlet areal dyrket myr ved ulikt 
omfang av nydyrking (A. Grønlund)Dyrking av myr: 

Høye utslipp – pr arealenhet

Dyrkingsmetode – av betydning 



FORBUD MOT MYRDYRKING – ER DET EN LOGISK 
OG FORNUFTIG LØSNING ?

Politikkens oppgave

Balansere og avveie ulike hensyn 
der en også ser de store linjene

Mine betraktninger 

Mineraljord bør prioriteres for dyrking  –
når mulig. MEN

 Et fåtall gårdbrukere må trolig bære 
mye av konsekvensen av et forbud.

 Enkeltsamfunn og regioner vil kunne bli 
rammet uforholdsmessig 

 Tradisjonelle analyser over effekt og 
kostnader/kostnadseffektivitet mindre relevante ? 
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Min vurdering: 

 Behov for konsekvensanalyse – hvor og hvordan er evt forbud slår ut

 Evt forbud som kun rettes mot matproduksjon kan synes urimelig 
(forbudet er vel for å begrense utslipp fra arealkategorien myr – ikke begrense matproduksjonen ?) 



Land use, land-use change and forestry (LULUCF):
FELLES UTSLIPPSFORPLIKTELSER MED EU 

• EU og IPCC anser skog viktig for  å binde 
mer CO2

• EU’s regler for bokføring av utslipp fra 
skogbruket, kan innebære at det settes 
tak for avvirkningen

• Valg av/håndtering av referansenivå 
avgjørende 
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Endringer i arealbruk – vesentlig faktor i balansen mellom 
utslipp og binding av CO2



Mulige konsekvenser av vedtak i 
EU´s miljøkomite: 

• Økt avvirkning av skog, utover 
referansenivået, bokføres som 
nettoutslipp

Samtidig vet vi: 

• 50% økt, bærekraftig avvirkning av 
skog i Norge er mulig

For Norge kan dette bety

• Gjøre det mer vanskelig å nå 40% 
målet

• Motvirke utnyttelse av 
skogbiomassens potensial

• I klimapolitikken

• for utvikling av bioøkonomien

• sirkulære økonomien, som  
forutsetning for lavutslippssamfunnet.

• Muligheter for ytterligere krav på 
jordbrukssektoren 
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40% reduksjon i ikke-kvotepliktig 
sektor innen 2030



LANDBRUKETS BIDRAG: Bioøkonomi, grønt skifte og 
klimaløsninger – EN TOTALPAKKE 

1. Bidra til matsikkerhet ved å produsere mer, nok og riktig mat

2. Motvirke klimaendringer ved å redusere klimagassutslipp 

3. Motvirke klimaendringer ved å øke karbonlagringen

4. Levere fornybare alternativer som substituerer fossil energi, 
klimabelastende råstoffer og materialer

5. Mestre mer krevende produksjonsforhold som følge av 
klimaendringene

6. Ivareta miljøverdier, økosystemtjenester og andre viktige 
samfunnsverdier
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Norsk landbruk har 
gode forutsetninger 
for å mestre disse 
utfordringene



Tre nøkkelbegreper i en                    
BÆREKRAFTIG TILTAKS- OG KLIMATILPASNING
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OPTIMALISERING

HELHETSPERSPEKTIVER

BALANSERTE HENSYN



Arendalsuka 17 august 2017

Kan kua bli klimasmart?
Potensialet for reduksjoner i klimagassutslipp i primærleddet

Kim Viggo Weiby

Spesialrådgiver klima og bærekraft

TINE Rådgiving og medlem



Bærekraftig matproduksjon – ulik tilnærming og utfordringer

• Bedre dyrevelferd 

• Politiske tiltak for å      

redusere                                                           

miljø- og klima-

påvirkningen

• Sirkulær utnyttelse av 

ressurser 

• Økt fôrutnyttelse 

• Genetisk tilpassing av                  

dyr til ressursgrunnlaget

Kilder: FAO, 2011; OECD, 2015; 
CFS, 2016

Intensive systemer 

• Investere i FoU langs hele verdikjeden                          

for å finne en balanse mellom økt                      

produksjonen og redusert miljøbelastning 

• Utvikle et presisjonslandbruk 

• Tiltak for å redusere bruk av antibiotika

Bærekraftig 
matproduksjon er en 
utvikling som bidrar 
til bedre 
ressurseffektivitet, 
robusthet for å sikre 
sysselsetting, sosial 
likhet og ansvarlig 
landbruk, samt 
produksjonssystemer 
som gir høy 
matsikkerhet og riktig 
ernæring for alle, nå 
og i fremtiden. 
(CFS, 2016)



Fôrproduksjon
Diesel,

Handelsgjødsel

N2O,

CO2

N2O,

CO2

Husdyrproduksjon: Mjølkeku inkl rekrutering, 

storfekjøttproduksjon, Svinekjøttproduksjon inkl. livdyr, 

slaktekylling, verpehøns

Husdyrgjødsel N2O,

CH4

Produksjon av kraftfôr

Importerte 

kraftfôrråvarer 

Produktion og 

transport 

CH4,

CO2

N2O,

CO2

Foredlingsindustri, inkl. transport CO2

Forbruker

Tap av NH3 og NO3 N2O

CO2

Utslipp av drivhusgasser i verdikjeden                         

av mjølk og kjøtt

Emanuelson et al., 2007

CO2

Ca 80 % av 

klimagassene i 

verdikjeden 

stammer fra 

primær-

produksjonen



Utslipp av klimagasser, CO2-eq per kg produkt

Verden1 Norge2

Melk Kjøtt Melk Kjøtt

Mjølkeku, kombinert 
produksjon 

2,6 18,2 1,0 17,3

Spesialisert 
kjøttproduksjon,
ammeku

67,6

Klimagassutslipp fra storfe – Kombinert mjølk/kjøtt og 
spesialisert kjøttproduksjon

1FAO, 2013; 2Bonesmo et al., 2013; 



Klimagasser- kilder (kg CO2eq /kg fett og protein 
korrigert mjølk (FPCM) and kg CO2eq / slaktevekt (SL) 

kg CO2eq /kg FPCM kg CO2eq /kg SL okser

Middel [min, maks] Middel [min, maks]

Sum klimagasser 1.02 [0.82, 1.36] 17.25 [11,75, 22.90]

Enterisk - CH4     0.39 [0.36, 0.45] 6.84 [4.12, 8.06]

Gjødsel- CH4 ,N2O 0.18 [0.13, 0.23] 2.98 [2.21, 3.59]

Jord- N2O 0.21 [0.11, 0.41] 3.08 [0.29, 6.78]

Karbonbalanse - jord -0.03 [-0.14, 0.10] -0.51 [-1.64, 1.45]

Innkjøpt bygg 0.06 [0.00, 0.13] 1.26 [0.00, 4.11]

Innkjøpt soya 0.09 [0.00, 0.17] 1.88 [0.00, 5.22]

Energi- indirekte 0.07 [0.01, 0.14] 0.97 [0.09, 1.99]

Energi- direkte 0.05 [0.01, 0.11] 0.75 [0.19, 1.45]

(Bonesmo et al., 2013)



Strategier for reduksjon av metan gjennom endret fôring 

Tiltak
Potensialet for 

reduksjon
langtidseffekt Trygt i forhold til 

miljø og dyrehelse

Fôrtilsettinger
Nitrat
Ionoforer
Planteekstrakter
Fett

Høy
Lav
Lav

Middels

Nei?
Nei?
Nei?
Nei?

Ukjent
Ja?
Ja
Ja

Økt andel kraftfôr Lav -middels Ja Ja

Økt grovfôrkvalitet og grovfôrproduksjon Middels Ja Ja

Fôrprosessering     Lav Ja Ja

Beitedrift Lav Ja Ja

Presisjonsfôring og rasjonsoptimalisering Lav - middels Ja Ja

Lav effekt: < 10 % reduksjon
Middels effekt: 10- 30 % reduksjon
Høy effekt: > 30 % reduksjon



Strategier for reduksjon av metan og lystgass. 
Gjødselhåndtering

Tiltak
Potensialet for 

metan reduksjon
Potensialet for 

lystgass reduksjon
Potensialet for 

ammoniakk reduksjon

Optimal bruk av fôrprotein ? Middels Høy

Innomhus
Biofiltrering
Gjødselsystem (bløt/tørr)

Middels
Høy

?
?

Høy
Høy

Gjødselhåndtering
Biogass
Separering
Lufttilsetting
Surgjøring  

Høy
Høy
Høy
Høy

Høy
Lav

Økning?
?

Økning
?
?

Høy

Gjødsellagring
Redusert lagringstid
Tett lagring
Kompostering

Høy
Høy
Høy

Høy
Høy

?

Høy
?

økning

Gjødselspredning
Injeksjon
Nedmolling

Ingen eller økning?
?

Ingen eller økning
Lav - høy

Høy
Høy

Lav effekt: < 10 % reduksjon
Middels effekt: 10- 30 % reduksjon
Høy effekt: > 30 % reduksjon



Tiltak for redusert klimagassutslipp fra 
melkeproduksjonen

• Det norske utslippet per kg melk er lavt i et globalt

perspektiv

• Ingen enkelttiltak som vi gi en stor utslippsgevinst

• Mulige tiltak:

• Endret fôring

• Tilskudd av umetta fett

• Bedre grovfôrkvalitet

• Tilskuddsstoffer?

• God dyrehelse

• Bedre utnyttelse av husdyrgjødsel

• Bedret ressursutnyttelse og produktivitetsøkning

(energieffektivitet - fôrproduksjon)

• Karbonbinding i grasmark og beite
Grasmark som et nettolager

for atmosfærisk CO2 ?

Potensiell utslippsreduksjon for 
melkeproduksjonen 5 – 10 %
I tillegg kommer redusert kutall
som følge av økt ytelse (5-10 %)



Ta med hjem!

• Landbrukets klimautfordringer må ses i sammenheng med en bærekraftig 
matproduksjon, matforsyning, matsikkerhet og ernæring

• Drøvtyggeren er unik da den utnytter næringsstoffer som ikke kan 
benyttes til direkte humant konsum

• Gode beregningsmodeller for klimautslipp er viktig for å kunne sette mål 
og identifisere tiltak

• Det er fult mulig å redusere utslippet av klimagasser uten å redusere 
nasjonal matproduksjon. 

• Viktig at landbruket utvikler en felles strategi for klimarådgiving på 
gårdsnivå



Kan landbruket bli en 
klimavinner?



• Norsk landbruk ledende på klimasmart 

landbruk i dag.

• Reduksjon utslipp klimagasser gjennom 

endring og tilpasning av maskiner, utstyr, 

teknologi og innsatsråvarer.

• Leverandørnæringen og bonden i 

samarbeid som utvikler og tar i bruk 

fremtidens teknologi og produksjonsutstyr.  

• Felleskjøpet den største leverandøren

- 14,3 mrd omsetning, 200 butikker, 12 

fabrikker og 42 kornmottak.

Bonden+Felleskjøpet=Ledende på 
klimasmart landbruk

3
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• Systematisk arbeid over tid

- Fortsatt viktig med systematisk avlsarbeid, 

god dyrehelse, fôrutvikling og treffsikker 

gjødsling

• Mer kunnskap

- Vet vi nok til å gjøre de riktige tingene på 

rett måte, på riktig tidspunkt?

- Stort behov for mer kunnskap.

• Rådgivning

- Bonden som skal ta valget som gir 

reduksjon av utslipp

- Prosjektet «Klimasmart landbruk» viktig

Hvordan lykkes? 

3
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• Teknologiutvikling, presisjons-jordbruk 

og utstyr tilpasset endret klima

• Styring og robot teknologi

• Melkerobot

• Gjødsling, sprøyter 

• Fornybare energikilder og -bærere

• Fôr og fôrutvikling

• færre kilo kraftfor pr kilo tilvekst, spes 

svin der vi har redusert kraftforbehov med 

20 000 tonn i året (genetikk/fôrutvikling)

• presisjonsfôring

• Emballasje

Hva gjør vi nå? Hva kan vi gjøre for bonden?

3

5



Traktor. Ta i bruk utstyr som finnes

• Mer presisjonsjordbruk: Kjøre minst mulig

• Med minst mulig belastning: Dekk  og lufttrykk

• Diesel er dyrt. Bonden har gode incentiver for å 

redusere forbruk og utslipp klimagasser

Traktor. Biodrivstoff.

• Biodiesel, av riktig kvalitet, kan brukes.

• Manglende tilbud og debatt om bruk av «mat på 

tanken».

Traktor. Nullutslippsløsninger

• Personbilmarkedet og markedet for tungtransport 

ligger foran.

• Behov for gode incentiver, Tesla virkemidler, for å 

lykkes med utskifteingen, når teknologien og 

løsningene kommer.

Hva gjør vi nå? Hva kan vi gjøre for bonden?

3
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• Logistikk/ transport
- Mer klimavennlig sjøtransport

- Mer effektiv transport på vei. 

• Kambo-klimaeffektive produksjonsanlegg 

- Optimalisering av utstyr og prosess for å få ned 

forbruk, f. eks tørking av korn, 

- Kambo 25% mindre energi pr produserte tonn 

kraftfor

• Bruk av restavfall/ sirkulærøkonomi
- Bioco

- Kornavrens

Hva gjør vi nå? Hva gjør vi i Felleskjøpet

3

7



• Økt behov for mer klimasmart mat, energi og 

materialer. 

- Klimautfordringene, befolkningsvekst og velstandsvekst er 

drivkreftene bak.

• Foods of Norway

- landbruksnæringens satsing på utvikling av nye teknikker 

hvor bioressurser som gress, skog og alger kan bli 

høykvalitets fôringredienser til fisk og husdyr.

• Store muligheter, store investeringer og stor risiko

• Risiokoavlastning viktig for fremveksten av 

bioøkonomien i Norge 

Hva skal vi gjøre i fremtiden? 

3
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Landbruket er en klimavinner

39

….og vil være det i fremtiden, hvis vi 

lykkes med å dyrke mulighetene.



Klimaarbeid i landbruket
Kunnskapsbasert tilnærming og nye verktøy

Tony Barman, prosjektleder



Forutsetninger for klimasuksess i landbruket

• Alle landbruksproduksjoner må bidra

• 41.000 gårdsbruk – 41.000 klimabeslutninger. Finnes ingen «one size
fits all»

• Stor forskjell på mulige klimagrep for en grønnsaksbonde og en sauebonde

• Geografi, økonomi og klimatiske forskjeller gir ulikt utgangspunkt også 
innenfor samme landbruksproduksjoner



Suksessene i norsk landbruk bygger på nært 
faglig samarbeid



Behov for bedre klimaverktøy og klimarådgiving

• Klima må inngå i driftsplan til alle gådsbruk
• Hvilke klimagrep er mulig å gjennomføre på mitt gårdsbruk?

• Hva er de lavthengende fruktene?

• Hva er «best practice»?

• Hvordan dokumentere klimatiltakene?



Utvikling av landbrukets egen «klimakalkulator» 
- Datainnsamling og klimatiltak på gårdsnivå

Klimadata for jordbruket

Eksisterende data
Kukontrollen, Dataflyt i landbruket 

etc.

Innsatsfaktorer på 
hvert enkelt gårdsbruk 

Klimakompetanse hos 
landbruksrådgivere



www.klimasmartlandbruk.no
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Kan norsk landbruk bli en 
klimavinner?


