


Hvorfor fokus på klima i landbruket



Samarbeid mellom Norge og EU om tiltak i «ikke 
kvotepliktig sektor»
Forslag i EU, vilkår for Norge er ikke avklart

Budsjettavtalen 2017 – vurdering av avgifter på 
klimagasser

CO2-avgift – landbruk og fisk foreløpig 
unntatt, partssammensatt utvalg skal på plass
Forbud mot nydyrking på myr
20 mill til klimarådgivning på gården

Jordbruksmeldinga – tiltak og prosesser
Plan for konkrete tiltak og virkemidler – i 
samråd med næringa
Våren 2017 – jordbruksforhandlingene
Baseres på «Landbruk og klimaendringer» 
og «Grønn skattekommisjon»



Kunnskapsgrunnlaget nødvendig for både fag og politikk
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Hvordan kan bonden bidra?

• Bidra til matsikkerhet ved å produsere mer og riktig mat
• Mestre krevende produksjonsforhold som følge av klimaendringene –

klimatilpasning
• Motvirke klimaendringene ved å redusere klimagassutslipp
• Motvirke klimaendringene ved å øke karbonlagringen
• Levere fornybare alternativer 
• Ivareta miljøverdier og økosystemtjenester



Mulig med utslippskutt opp til 20 % uten å produsere mindre
(Rapporten Landbruk og klimaendringer, 2016)
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Klimasmart matproduksjon – rådgiving på gården
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• Klimakompetanse er en utvidelse av dagens kompetanse 
hos dyktige bønder og rådgivere  - GOD AGRONOMI

• Næringa må være klar på hvilke utfordringer vi kan løse
… og hvilke vi ikke kan løse

• Vi skal opprettholde eller øke nivået av matproduksjon på 
gården

• Rådgiving om klimatiltak skal være konkret og realistisk
• Se de store linjene i produksjonen, men også de små 

detaljene
• Verktøyene kan hjelpe å sette tall på reduksjon og velge 

riktig tiltak

Kunnskap og rådgiving om klima



• Mål: Produsere mat på en mer klimariktig måte. Ta utgangspunkt i 
dagens produksjon.

• Metode: Koble klimaperspektivet til dagens drift
Beregne dagens utslipp og se på potensialet for forbedringer

Eksempel gjødsling:
• Står gjødselmengden i samsvar med høstet avling?
• Er det mulig å redusere utvasking og tap av nitrogen fra joda?
• Utnyttes husdyrgjødsla optimalt?
• Reduseres mengden mineralgjødsel i forhold til forbrukt husdyrgjødsel

• Resultat: Gode klimaråd er nesten alltid råd som redusere kostnader, 
øker avlingspotensialet og derfor slår ut positivt for bonden!!

Klimarådgiving på gården



Framtidas bonde







Det er samspillet 
mellom den dyktige 
bonde og den 
kompetente rådgiver 
som finner løsningene 
på klima- og miljø-
utfordringene i 
jordbruket.
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