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3-delt klimainnsats

• Tilpasse matproduksjon til 
et endret klima

• Redusere utslipp av 
klimagasser fra 
matproduksjon

• Landbrukets positive bidrag 
gjennom økt opptak og 
lagring av klimagasser 
(BioCCS)



Bønder er svært sårbare i møte 
med klimaendringer



FNs landrapport august 2019
Rapporten handler om 
sammenhengene mellom 
matsikkerhet, klimaendringer, 
bruk av landarealer, jord-
forringelse og økosystemer.

«Meningsfull bruk av globale 
rapporter i Norge krever at de 
«oversettes» og forstås både i norsk 
og global kontekst.»

Spesialrådgiver Arne Bardalen, NIBIO



IPCCs anbefalte tiltak

• redusert avlingstap og matsvinn

• effektivisering generelt i 
matproduksjonen

• diettendring 

• skogslandbruk

• økning av karboninnhold i jord



Utfordring nr. 1: 
Kamp om arealene



Bruk hele landet



Vern om matjorda





Parisavtalen

“…vi må bedre evnen til å møte negative 
klimakonsekvenser og kutte klimagassutslippene
på en måte som ikke truer matproduksjonen.“



Jordbrukets klimagassutslipp skapes 
av naturen
• All mat produseres 

ved naturlige, 
biologiske prosesser

• Disse prosessene 
skaper naturlige 
klimagassutslipp

• Jord som dyrkes

• Husdyr som fordøyer mat 

• Jord og skog binder også 
karbon

• Økt matproduksjon 
med flere husdyr og 
mer dyrka mark, gir 
økte 
klimagassutslipp



Hva innebærer jordbrukets 
klimaavtale?
• 5 mill. tonn CO2-ekv. 

utslippskutt og økt opptak 
fra 2021 til 2030

• Jordbruket skal stå for en 
vesentlig andel

• Virkemidler skal vurderes 
underveis – ingen endringer 
i avgifter for sektoren

• Videreutvikling av 
klimaregnskap vurderes i 
eget beregningsutvalg



Klimagasser virker ulikt



Felles plan for hvordan
vi kommer i mål i 2030
• En felles klimaplan for landbruket gir

forutsigbarhet og er nødvendig for å 
komme i mål
• Hvilke tiltak satses på?
• Hvem gjør hva?

• Samvirkene spiller en nøkkelrolle - mye
bra er på gang! Må ha med alle
varemottakere

• Landbrukets klimaplan vedtas av 
Bondelagets representantskap i mars 
2020
• Utarbeides i dialog med samvirkene

• NB og NBS inviterer til årlig statusmøte i 
mars hvert år



Tiltak
Hva gjør næringa, bondelaget sentralt, på 
fylket og lokalt – og hva gjør bonden sjøl?



Klimasatsinger som vil gjøre en forskjell

Klimaoptimalisering av gårdsdrifta. Små og store tiltak.
• 40.000 bønder tar beslutninger

• Klimakalkulator - et viktig hjelpemiddel

• Fossilfri maskinpark og oppvarming

• Økt opptak og lagring av karbon i jorda

Mer husdyrgjødsel må bli til biogass 
• 1 prosent ➔ 20 prosent

• Virkemidler for økt produksjonen og bruk

Bedre og mer klimavennlig fôring
• Grovfôrkvalitet og tilsettingsstoffer

• FoU – stort potensial

Avl 
• Ku med lavere klimaavtrykk



Klimasmart Landbruk 
– vårt felles klimaarbeid

• Stort samarbeidsprosjekt – eies av 
Landbrukets Klimaselskap SA

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

• Landbrukets klimaløsning
• Et faglig tyngdepunkt for klimaarbeid 

i jordbruket
• En konstruktiv samarbeidspartner for 

myndighetene



Klimasmart Landbruk –
vår viktigste felles innsats

• Felles verktøy for 
dokumentasjon av 
klimaarbeid

• Landbruket i førersetet

• Fremover: 
• Overgang fra prosjekt til

ordinær drift. 

• Mobilisering av 
rådgiverapparatet og 
opplæring på 
kalkulatoren



Hvorfor bedre klimaverktøy i 
landbruket?

• Stor variasjon i 
klimaavtrykk fra 
samme 
produksjon

• Bedre systemer for 
benchmarking og 
rådgiving gjør det 
mulig å «lære av 
de beste»
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Hvorfor bedre klimaverktøy i 
landbruket?
Mange klimaløsninger i landbruket – men mangelfullt 
klimaregnskap
• Flere klimatiltak i landbruket fanges ikke opp
• Usikre utslippstall for flere kilder – behov for mer kunnskap
• TBU for klimagassutslipp i jordbrukssektoren peker blant 

annet på datatilfang
➔ Landbrukets klimakalkulator blir et ledd i kunnskapsdugnaden



God agronomi og godt husdyrhold 
er gull for klima!

Det finnes ikke èn løsning for landbruket, 
men mange små.

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX_-Lro5LKAhVGJHIKHQBxCvYQjRwIBw&url=http://www.nationen.no/debatt/landbruk-og-klima/&psig=AFQjCNE0bWJ5BxsU8T45cj4jh_FVPwoaqA&ust=1452069831982479


God agronomi = bra for klimaet
• Gode avlinger gir mat med lavere klimaavtrykk

• Effektiv bruk av gjødsling (bruk av stripespreder, helårlig 
gjødsellager, N-sensor, tak på gjødselkum) 

• Forhindre jordpakking (f.eks.: riktig lufttrykk i dekka)

• Høstetidspunkt har også betydning for hvor mye metan kua 
slipper ut når hun fordøyer graset

• Forskning fra NMBU viser at metanutslippene fra kua kan 
reduseres med opp til 20 prosent, hvis graset blir slått 
tidligere. 
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#Kukraft

Det som ikke kan spises kan vi lage biomasse av

I dag brukes bare 1% av husdyrgjødsla til biogass 

TINE: «minst 100 biler på kumøkkbasert biogass innen 2022» ➔ viser vei



• Geno vil avle frem ei enda friskere, mer ressurseffektiv og 
klimavennlig NRF-ku. 

• Mål: redusere metangassutslipp fra NRF med inntil 20 prosent
• Avl for mindre metan
• DNA-kartlegging ved hjelp av sensorer og annen teknologi



Det starter i jorda
- jorda er det viktigste 

karbonlageret vi har på land. 



Organisasatorisk: 
Landbruket har klimafokus 

Sentralt

• Følge opp som avtalepart

• Bedre rammevilkår for bondens 
klimaløsninger 

• Følge opp forskning og utvikling

• Felles kommunikasjonsgrunnlag for klima

Klimasmart Landbruk 

• Utvikling og driftssetting av 
klimakalkulator

• Utdanne rådgiverkorps

• Introduksjonskurs bønder

Samvirkene

• Egne FoU-prosjekter

• Rådgivingstjeneste



Hele Bondelaget i arbeid!
Plan for oppfølging av avtalen på representantskap til 
våren 2020

• Fylkene sentral rolle i oppfølging 

• Ønsker planleggingsmøter i alle fylker før 
representantskapet i mars 



Tre eksempler



Hva gjør fylkeslag og lokallag?
Egen plan med tiltak. Eksempler

Aktiviteter Formål Hvem Bondelagets rolle

Arrangere klimakurs for 

innføring i klimakalkulatoren

Motivere bønder til å ta i 

bruk klimakalkulatoren

Bondelaget i samarbeid 

med Tine og NLR

Lokallag delta, fylkeslag 

ordner med kursholder og 

mobilisering
Arrangerer regional 

klimakonferanse f.eks med 

NLR og fylkesmannen

Bygge kompetanse blant 

landbruksrådgivere og 

landbrukskontor i fylket

NLR, Fylkesmannen i 

Innlandet, Bondelaget

Fylkeslag er medarrangør, 

lokallag deltar

Prosjekter med aktuelle 

samarbeidspartnere

Bidra til økt verdiskaping og 

nye arbeidsplasser med 

utgangspunkt 

bioressursene 

FoU-tiltak

Biogass

Utviklingstiltak

Sitte i styringsgruppe, sikre 

forankring i næringa

Kompetanseheving: politikere Spre kunnskap om hvordan 

landbrukets viktige rolle som 

«fotosyntese forvaltere»

Bondelaget, NHO, LO

Andre alliansepartnere

Fylkeslag er faglig ansvarlig

Kompetanse heving ungdom Fokus på jobben bonden gjør 

som klimaarbeider og 

«fotosynteseforvalter»

Bondelaget evt. i 

samarbeid med BU-lag i 

fylket

Fylkeslag utarbeider 

materiell, lokallag står på 

stand

Grovfôr 2020 – samlinger for 

økt grovfôrkvalitet

Bedre graskvalitet 

kutter utslipp

TINE, evt. NLR Mobilisere og informere 

egne medlemmer



To eksempler



Klimasatssøknad – utvidelse inn i Akershus 
og Buskerud 2019-21

Aktiviteter som støtter opp under 
• Fossilfritt landbruk (2030)
• Økt karbonbinding jord og skog
• Nasjonale prosjekt som klimakalkulator for korn/melk

Klimasmart landbruk 3.0



Aktuelle aktiviteter - kurs:

• Inspirasjon – klimadager naturbruksskolene

• Energieffektiv drift, maskiner/traktorer

• Fagdager: drenering, fossilfrie korntørker

• Energirådgivning gård

• Fossilfrie oppvarmingsmuligheter

• Gartnerier: utfasing fossil energi

• Skog: skjøtsel, karbonbinding, klimakalkulator (?)

• Smarte gårder: klimakalkulator, energi og styring

Klimasmart landbruk 3.0



Eksempel 2: Den dyktige bonden



TAKK FOR OSS


