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Innspill fra Oppland Bondelag - Landbrukets Klimaplan 2021 - 2030 

  

Styret i Oppland Bondelag behandlet Landbrukets Klimaplan 2021 – 2030 på sitt møte den 

30. mars. 

Oppland Bondelag mener den framlagte klimaplanen er bra og omhandler de aktuelle 

klimatiltakene på en god måte. Planen er ambisiøs. 

 

Vi mener den planlagte klimaaktiviteten i fylket vil bidra til å innfri målene i klimaplanen. 

Dette gjennom arbeidet med bl.a. 

- RMP og riktig husdyrgjødsling 

- Deltakelse i prosjekt om biokull og karbonbinding i jord og fôr.  

- Kurs i klimakalkulator 

- Deltakelse på idémøter om bruk av husdyrgjødsel til biogass 

- Deltakelse i arbeidsgruppe for å forbygge flom  

 

Vi mener planen gir et godt grunnlag for å fokusere på viktige klimatiltak inn mot 

Statsbudsjett og Jordbruksoppgjør 

 

Barrierer og vurderinger 

Det er ikke så enkelt å vurdere om det er barrierer som kunne vært bedre synliggjort i 

planen. Det kan muligens komme fram i det videre arbeidet med å følge opp planen. 

 

Styret i Oppland Bondelag har følgende kommenterer omkring dette: 

 

- Vi må sikre oss at alle foreslåtte klimatiltakene godkjennes i landbrukets 

klimaregnskap.   

- Det må fokuseres på rådgiving og vi må først gripe tak i de gode tiltakene som vi vet 

kan hjelpe, f.eks. gjødsling, grøfting, bruken av husdyrgjødsel, fossilfritt 

- Med forskning og utvikling vil flere tiltak komme på plass etter hvert 
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Samordning 

Det er viktig å samordne tiltak og ordlyd i Klimaplanen og Næringspolitisk program. 

Ordlyden og tiltakene i de to dokumentene må være gjenkjennbare for at vi skal kunne 

framstå samlet og med tyngde både innad i næringa og mot storsamfunnet.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

  

 

 

 

 

          

 


