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Hvordan skal vi levere – fakta!

Hva menes med å levere – kutte!



Klimasmart Landbruk – vårt felles 
klimaarbeid

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

 Prosjektet eies av samvirket Landbrukets Klimaselskap SA. 

 Inviterer flere medeiere. 



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 «best 
practice»

Ingen «one-size fits all»



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

 Landbrukets KLIMAKALULATOR blir et ledd i kunnskapsdugnaden
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Visning av Landbrukets klimakalkulaltor
utsnitt
• Har bedt Erland om skjermutsnitt.



Utviklingen av klimakalkulator for korn er 
i gang!



Hvordan redusere klimaavtrykket til norsk 
kornproduksjon (N2O)?

Tap/utslipp av N20 (lystgass x 300)
• Norsk nivå med sammenlignbare land

Bruk av ny teknologi for å øke 
utnyttingsgraden av N i husdyrgjødsel

• Optimal gjødsling mht. avlingspotensial
• Presisjonsjordbruk
• Drenering
• Begrenset jordpakking
• Intensiv drift

God agronomi!



Hvordan redusere klimaavtrykket til norsk 
kornproduksjon (CO2)?

Tap/utslipp av CO2 (karbondioksid)
• Kalking (nødvendig for Ca og pH)
• Humusreduksjon (fra eng til åker)

Tiltak tilsvarende for N2O 
(lystgass):

• God agronomi

Andre tiltak:
• Bruk av fangvekster (fotosyntese)
• Tilbakeføring av organisk stoff fra 

storsamfunnet
• Stor spenning knyttet til bruk av biokull 0,5
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Kilder for klimagassutslipp
Datagrunnlag:
Gjennomsnitt av 
tre ”typiske” 
korngårder i hhv. 
Trøndelag, 
Mjøsområdet og 
ved Oslofjorden

Før gården: ca 37 %

Fra jordet: ca 54 %



Veien videre
Gradvis utvikling av klimakalkulator for alle gårdsproduksjoner 

fram mot 2020.
• Piloter på melk, korn og ammeku i 2018.

Hvordan lykkes vi sammen?
• Utvikle et produkt som kommer både samfunnet og bonden til nytte.
• Samarbeid/samhandling

o i næringa om kunnskapsbygging 
o og med myndighetene om ressurser til videre utrulling og drift.
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«Klima og bærekraft skal ikke bli en unødvendig kostnad, 
klamp om foten eller annen ulempe for norsk landbruk. 
Vi skal gjennom samhandling i næringa best mulig utnytte 
vår omstillingsevne og de naturgitte- og driftsmessige 
fordelene vi har til å gjøre klima og bærekraft til et 
konkurransefortrinn for norsk landbruk»

Sitat: Tony Barman
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