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Ny forskarrapport: 
Välj svensk mat så 

minskar klimat- och 
miljöavtrycket



Norges klimaforpliktelser i 2030
• Parisavtalen fra 2015

– Norge har påtatt seg en betinget forpliktelse på minst 40% utslippskutt i 2030 
sammenlignet med 1990 (Kommer det nye signaler i Katowice?)

– Utslippskutt og klimatilpasning «uten å sette matproduksjonen i fare»

– Norge ønsker å oppfylle forpliktelsen sammen med EU

• EU’s klimarammeverk ferdigforhandlet i april 2018. 3 deler:

1. Det europeiske kvotesystemet, EU Emissions Trading System (ETS)

2. Innsatsfordelingsforordningen, Effort Sharing Regulation (ESR)

3. Land use, land use change, forestry (LULUCF)

• Granavoldenplattformen

– Norges ikke-kvotepliktige utslipp skal reduseres med minst 45 prosent 
sammenlignet med 2005. Regjeringen har som mål at reduksjonen skjer gjennom 
innenlandske tiltak og planlegger for dette. Om strengt nødvendlig kan 
fleksibiliteten i Eus rammeverk benyttes.



Hvorfor er det vanskeligere for 
Norge enn andre land?
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Regjeringens forslag i forhandlingene

✓ Utslippene skal reduseres med 5 millioner tonn i perioden 
2021-2030

✓ Jordbrukets bidrag til kutt i transport-, bygg- og arealsektoren 
skal inngå. Stor fleksibilitet.

✓ CO2-avgifter vurderes, kompensasjon

✓ Begge parter skal gjennom virkemidler

bidra til at utslippene reduseres

✓ Avtale innen utgangen av Q1-2019



Regjeringens beregningsgrunnlag
Aktuelle tiltak – oppsummering Tiltak som krediteres i 

utslippsregnskapet, 2021-2030 (CO2-

ekv). Akkumulert i 2030.

Effektivisering og optimalisering av produksjonen – tiltak på gårdsnivå 

(Jordbrukssektoren)

415 000

Redusert matsvinn.(Jordbrukssektoren) 1 310 000*

Endret kosthold, overgang fra kjøtt til mer vegetabilsk mat og fisk. 

Kostholdsråd følges i 2050. (Jordbrukssektoren)

2 660 000*

Stans i nydyrking av myr (CO2). (LULUCF) 920 000**

Biogass til oppvarming/transport. (Byggsektoren, transportsektoren) 280 000

SUM 5.585 000

Særmerknad fra jordbruket sine representanter i arbeidsgruppa 

Når det gjelder oppsummeringen i avsnittet over, vil jordbruket understreke at arbeidsgruppen ikke 

har vurdert regjeringens forslag til måltall eller beregningsgrunnlaget for dette måltallet. Jordbruket 

viser til at arbeidsgruppen har kommet frem med mange andre tiltak som også kan inngå i grunnlaget 

for et måltall. Arbeidsgruppen har også vist at det foreligger nye beregninger for grunnlagsår og 

forutsetninger som vil gi andre tall for utslippsreduksjoner for noen tiltak. Arbeidsgruppen har heller 

ikke diskutert innfasingsbanene av tidsmessige årsaker. 



Kampen om sannheten – hva er gode
klimatiltak i jordbruket?



Jordbrukets posisjoner

• Sikre maks fleksibilitet i forhandlingene med EU

• Ivareta landbrukspolitiske mål som f.eks ØKT matproduksjon på norske 
ressurser, ikke sette tak på norsk husdyrhold

• 5 millioner tonn CO2-ekv er altfor høyt

• Tiltakene i regjeringens forslag er feil (!!)

• Skyggeregnskap og bred tilnærming er bra. 

• Jordbrukets positive klimabidrag må telles med

• Kunnskapsbaserte forhandlinger 

• KlimaSmart Landbruk.

• Umulig tidsfrist, TBU-J 1. juli 2019 blir viktig



Klimavennlige husdyr
• Avl og fruktbarhet

• Bedre grovfôrkvalitet – Grovfôr 2020
– Grovfôr 2020

• Metanreduserende tilsetningsstoffer i fôret:
– Øke fettinnhold med 1-2% i fôret
– 3-NOP
– Nitater
– Fytase og NSP-enzym
– Organisk syrer
– Frie aminosyrer
– Eterisk oljer: Agolin Ruminant



Biogass gir store 
klimamuligheter
• Fornybart drivstoff på biomasse som 

ikke kan spises er allerede mangelvare 
på global basis

• I dag brukes bare 1 prosent av 
husdyrgjødsla til biogass 

• Bondelaget vil har mer produksjon – og 
forbruk
– Bedre støtteordninger med vekt på 

industrielle anlegg

– Særlig satsing innen tungtransport

– Bedre kvalitet på biorest

– Fornybar CO2 til gartnerier



God agronomi er bra for klimaet

• Bedre gjødselhåndtering og -spredning

• Drenering

• Økt opptak

• Utsatt og redusert jordbearbeidelse

• Fangvekster

• Biokull 

• Beitebruk og C-binding
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