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Hvordan øke matproduksjonen med minst 
mulig klimaavtrykk? 

Av
Odd Magne Harstad, IHA ved NMBU



Stortingsmelding nr. 9 (2011-
2012) vektlegger:
Økt matproduksjon (1% pr. år) skal i 
størst mulig grad baseres på bruk av
norske fôrressurser

I Solbergregjeringens 
plattform heter det at:
«Regjeringen vil arbeide for 
en høyest mulig 
selvforsyning av mat av 
beredskapshensyn»

Premisser for diskusjonen



Sammensetningen av vår diett på energibasis

++ ~ 2/3
Vegetabilske matvarer

++ ~ 1/3Animalske matvarer



Fordeling av produksjonen i Norge på energibasis

Mjølk og mjølkeprodukter
(~40 % av matenergien
produsert i Norge)

Kjøtt- og kjøttprodukter
(Vel 30 % av matenergien produsert i 
Norge):
- Hvitt kjøtt: ~ 20 %
- Rødt kjøtt: ~ 10 %

+ ~ 𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕

𝟏𝟏𝟕𝟕− 𝟒𝟒𝟕𝟕𝟕 ~ 𝟐𝟐𝟕 < 𝟏𝟏𝟕 ~ 𝟑𝟑𝟕𝟕𝟕



Naturgrunnlaget for matproduksjon i Norge



Hvordan øke matproduksjonen med minst 
mulig klimaavtrykk?

1. Gjennom valg av produksjon
a)  Matenergi/daa
b)  Klimagasser/enhet matenergi

2.  Gjennom forbedringer av produksjonene
a) Matenergi/daa
b)  Klimagasser/enhet matenergi



Kilder til klimagasser- system begrensinger
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Kilder til klimagasser:
1. Fra dyret selv : Metan

2. Gjødsel lagring/bruk: Metan og lystgass
3. Fôrproduksjon: Lystgass

4. Mineralgjødsel, plantevernmidler etc

5. Drivstoff, elektrisitet, oppvarming

6. Arealbruk og arealbruksendring

7. Transport og prosessering av fôr

= «Cradle to farm gate  calculations»

8. Transport, prosessering, pakking, 
salg, matavfall

=  Livsløpsanalyse (LCA)
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= Nasjonalt utslipp under landbruk

Arealbruksendring !



Utslipp av klimagasser for ulike matvaregrupper

Utslippsverdier for Vest-
Europa   inkl LUC, CO2-eq/kg 

Kyllingkjøtt 6,1
Svinekjøtt 6,8
Storfekjøtt 18
Sauekjøtt 17

Matvare CO2-eq,
kg/kg

CO2-eq,
kg/MJ

Potet 0,2 ≈ 0,1
Hvetebrød 0,8 ≈ 0,1
Helmjølk 1,0 ≈ 0,4
Kyllingkjøtt 2,6 ≈ 0,3
Svinekjøtt 2,9 ≈ 0,4
Storfekjøtt 20,4 ≈ 2,6

Mogensen et al., 2009

FAO, 2013



Utslipp av klimagasser for ulike matvaregrupper

NB!
1. Spesialisert kjøttproduksjon på grovfôr

Erstatter areal som kan brukes til å dyrke
matvekster (matkorn, proteinvekster etc)
og  fôrkorn

Økt bærekraftig matproduksjon

Utslippsverdier for Vest-
Europa   inkl LUC, CO2-eq/kg 

Kyllingkjøtt 6,1
Svinekjøtt 6,8
Storfekjøtt 18

Sauekjøtt 17



Markedssituasjon for norsk mjølk

Mjølkeproduksjonen er 
effektiv, miljøvennlig og 
utnytter grovfôrressurser.

Høyest mulig!



Naturgrunnlaget for matproduksjon i Norge



Østlandets flatbygder – gjennomsnittsavlinger for 2009-2014
(Driftsgranskingene for Jord- og skogbruk)

Vekster Nettoavling
Hvete, kg/daa 427 (1)

Fôrkorn, FEm/daa 340

Fôrkorn inkl halm, FEm/daa 386

Grovfôr og beite, FEm /daa 295

(1) I tillegg fôrverdi av halm og kli



Østlandets flatbygder – utbytte av matenergi ved dyrking av 
alternative vekster (Driftsgranskingene for Jord- og skogbruk)

Vekster/husdyrproduksjon Matenergi,
MJ/daa

Mathvete, sammalt mel
Mathvete, siktet mel

5738 (1)
4845 (2)

Fôrkorn til:
Kjøttproduksjon- fjørfe 921

Kjøttproduksjon- svin 827

(1) + fôrverdi av halm ≈ 50 FEm/daa
(2) + Fôrverdi av halm og kli = 132 FEm/daa



Forbedringer av produksjonene
Høyest mulig utbytte/enhet innsatsfaktor

1. Matvekster som korn, grønnsaker etc

2. Fôrvekster; grovfôr og kraftfôr

3.  Selve husdyrproduksjonene



Direkte og indirekte faktorer som påvirker utslipp av
Klimagasser i mjølkeproduksjonen

Indirekte faktorer (eksempler)
Faktorer ved dyret som påvirker forbruket av 
fôr/enhet produkt:
- Alder  ved 1. kalving
- Kalvingsintervall
- Antall laktasjoner
- Sykdom og fruktbarhet
- Intensitet i produksjonen
- osv

Direkte faktorer (CO2- eq/enhet fôr):
- Rasjonssammensetning
- Høstetidspunkt for grovfôr
- Innhold av fett



Klimagasser- kilder (kg CO2eq /kg fett og protein korrigert mjølk (FPCM) 
and kg CO2eq / slaktevekt (SL) (Bonesmo et al., 2013)

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]



Konklusjon/oppsummering
1. Utnytte potensialet for dyrking av matkorn 

og andre plantevekster til direkte konsum

2.   Dyrking av fôrkorn på resten av arealet
som egner seg til korndyrking 

3. Grovfôr på det resterende areal 

4. Forbedre produksjonene
1.

Strategi for å oppnå målsettingen om økt bærekraftig matproduksjon i Norge

Matenergi/daa Matvekster  > Fôrkorn  > Grovfôr
CO2-eq/MJ matenergi Matvekster  < Fôrkorn  < Grovfôr
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