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Innhold

• Den norske landbruksmodellen  - utstrakt samhandling i dag

• Norsk landbruk godt i gang med digitaliseringen

• Muligheter for samarbeid - med bonden i ledelsen 

• Hvor vil vi?



Den norske landbruksmodellen  - utstrakt 
samhandling i dag

• Budsjettnemnda for jordbruket

• Samvirkets rolle og markedsordningene

• Produksjonstilskuddssystemet

• Pristilskuddssystemet

• Matsikkerhet

• Offentlige forskningsmiljø i samspill med næringa

Er mulighetene knyttet til digitalisering utnyttet?
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Norsk landbruk godt i gang med digitaliseringen

• Husdyrkontrollene, avlsarbeidet, dyrehelseportalen

• Klimasmart landbruk

• Landbrukets Dataflyt

• Kvalitetssystem i landbruket - KSL

Styres og utvikles i Norge for norsk landbruk – men kan og ha 
internasjonale muligheter.

Er mulighetene knyttet til digitalisering utnyttet?



Rammer legges internasjonalt, men tilpasninger 
må gjøres nasjonalt

• Teknologisk utvikling, big data, IoT (internet of things)….  

• Presisjonslandbruk – utviklingen styres av leverandørindustrien (John Deere, 
AGCO, Lely, Delaval etc) 

• Satellittdata

• GDPR 

• Behov for nasjonale tilpasninger 

Styres og utvikles internasjonalt – men har og betydning for den norske bonden og 
foredlingsindustrien.

Behov for bransjesamarbeid - enkeltaktører og nasjonale konsepter blir for små i den 
store sammenhengen

Er mulighetene knyttet til digitalisering utnyttet?



Landbrukets Dataflyt - formål

• Utvikle standarder og tjenester for effektivisering av dataflyt i 
landbruket

• Bidra til bedre beslutningsgrunnlag for eiere og 
landbruksforetak som er medlemmer, kunder, leverandører 
eller samarbeidspartnere til eierne

• Tilby relevant beslutningsstøtte for og om landbruksforetak 
og gjenbruk av data til norske landbruksforetak, deres 
rådgivere, deres regnskapsførere, forskningsmiljø, offentlig 
forvaltning og andre brukere



Eiere Landbrukets Dataflyt SA
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Plattform og infrastruktur for 

digitalisering og dataflyt i landbruket
Standardisering, effektivisering, forenkling, samtykke

ØKONOMI + PRODUKSJONSFAG + KLIMADATA  =  BESLUTNIGSSTØTTE

Klimadata

Landbrukets 
kodesystem



Klimasmart Landbruk

✓ Formål: Utvikle bedre verktøy for å dokumentere og redusere 
landbrukets klimaavtrykk

✓ Prosjektet eies av samvirket Landbrukets Klimaselskap SA

✓ Inviterer flere medeiere 



System for Klimasmart landbruk





Muligheter og fokusområder
• Eierskap til data

– Offentlige data 
– Anonymiserte data 
– Samtykkebasert datautveksling

• Verdiskaping, konkurransekraft og bærekraft 

• Forskning og kunnskapsutvikling

• Optimal forvaltning
– Riktig og rettferdig tilskuddsforvaltning
– God matsikkerhet og helse for dyr og mennesker
– Stimulans til og utnyttelse av innovasjon
– Effektiv offentlig rapportering

• Konkrete muligheter for offentlig privat digitaliseringssamarbeid
– Kobling husdyrregisteret og produksjonstilskudd
– Godtgjøring av driftsulemper via kartdata, produksjonsdata, etc i produksjonstilskuddet
– Gode samarbeidsløsninger for klimaberegninger både på gårdsnivå og for offentlig rapportering -

Klimasmart
– Effektiv offentlig rapportering via Dataflyt
– Deling av offentlige og private data gjennom fagsystemer via Dataflyt 
– Kobling av samtykkeløsning i Dataflyt og Altinn
– Samarbeid knyttet til datainnsamling til statistikk og forskning



Hvor vil vi?

• Sikre bondens eierskap til data

• Effektiv offentlig – privat samhandling

• Sikre best mulig kunnskapsutvikling og innovasjon

• Verdiskaping og bærekraft for den enkelte bonde og næringa 
samlet

• Redusere klimaavtrykket og styrke omdømmet for norsk landbruk

• Utnytte internasjonale muligheter



Utfordringer foran dagens workshop

• Mulighetsstudie?

• Videreutvikle bransjesamarbeid og bransjeløsninger?

• Bedre samhandling mellom offentlige etater, både innenfor 
landbruksområdet, samt mellom landbruk og andre sektorer –
med næringa i ledelsen?

• Identifisering av internasjonalt potensial?


