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Klimaendringene er i gang

“Climate change may cause severe 
disruptions to the global food supply. 
Even modest warming is likely to
harshly impact many of the most 
food-insecure countries”. 
World Resources Report 2013–14



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



Norges klimaforpliktelser
• Parisavtalen forplikter oss til å kutte 40% av 

utslippene sammenlignet med 1990 innen 2030.
• Regjeringen jobber for å gjennomføre dette 

kuttet sammen med EU. 
• EUs klimaregelverk gjelder på tre områder. 
- Kvotepliktig sektor (petroleum, industri, i tillegg til noe energi 

og transport) 
- Ikke-kvoteplitig sektor (transport, jordbruk, bygg og avfall)
- Skog og jordforvaltning (LULUCF)



Klima- og jordbrukspolitikk på norsk

Jordbrukets viktigste oppgave i 
klimasammenheng er å redusere 
utslippene per produsert enhet, i 
tillegg til å øke opptaket av 
CO2 og tilpasse produksjonen til 
et klima i endring.



Jordbrukets organisasjoner inviteres 
til et partssammensatt arbeid der det 
overordnede målet er å kunne inngå 
en politisk avtale om hvor mye 
jordbrukssektoren skal redusere sine 
utslipp frem mot 2030. 



Hovedkonfliktlinjen består:
Redusere matproduksjonen eller 
optimalisere matproduksjonen?



Norsk matproduksjon øker

Utslipp jordbruk 1990-2016, basert på tall fra ssb



Vi har et godt utgangspunkt



Suksessene i norsk landbruk bygger på nært 
faglig samarbeid



Klimasmart Landbruk skal være:

• Landbrukets klimaløsning
• Et faglig tyngdepunkt for klimaarbeid i jordbruket
• En konstruktiv samarbeidspartner for 

myndighetene. 



www.klimasmartlandbruk.no

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
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


Takk for meg!
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