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Norske utslipp av klimagasser

• Norge totalt 52,7 mill tonn CO2 ekv

• Jordbruk 4,45 mill tonn 8,7 %

• Oppvarming og transport i jordbruket 404 000 tonn

• Dyrka mark og beite (LULUCF) 2,23 mill tonn

• Hele verden ca 50 milliarder tonn
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Kornproduksjon er klimavennlig
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Utslipp og binding av CO2 ekv per dekar korn

• Utslipp som skyldes gjødsling og drivstoff ca 180 kg

• Tap av karbon fra jorda ved reduksjon av humusinnhold ca 150 kg

• CO2 opptak gjennom fotosyntesen ca 1400 kg
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Nasjonalt utslippsregnskap - jordbruk

Offisiell rapportering av utslipp fra jordbruk Prosent

Husdyr og husdyrgjødsel 58,4

Mineralgjødsel. Kalking 13,3

Biologisk N-fiksering 1,0

Restavlinger, planterester 2,0

Dyrking av myr 7,0

Nedfall av ammoniakk 1,6

Avrenning, indirekte tap av N 7,0

Avløpsslam 0,1

Halmbrenning 0,1

Drivstoff, maskiner, varme 9,4

100

Fra Thomas Cottis, Agropub
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I tillegg beregner vi 

• Karbonbalansen i jorda. 

Netto utslipp eller lagring

• CO2-avtrykk for 

innsatsfaktorer; gjødsel, 

plantevern, plast osv
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Hvorfor beregne CO2- avtrykk ?

• Krav fra myndighetene om reduksjon av utslipp fra landbruket

• Krav fra kunder og omsetningsledd. Klimadokumentasjon

• Forbedring av drift og økonomi på egen gård

• Vårt eget ansvar for å bedre miljøet
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Nivået på utslippene: CO2 ekv per kg vare

• 0,5 kg per kg korn

• 0,4-0,6 per kg potet tørrstoff

• 0,8- 1 kg  per kg melk

• 17 kg  per kg kjøtt, kombinert storfeproduksjon

• 25 kg per kg kjøtt, ammeku

• Det er mange modeller og regnemetoder – og mange ulike tall

• Det betydelig variasjon mellom gårder



Eksempel på utslipp av klimagasser fra en korngård i Østfold. Life 

Cycle Analysis

0,5-0,9 kg CO2-ekv per kg korn

• 20 % fra produksjonen av maskiner og bygninger

• 19 % fra innsatsfaktorer, gjødsel, plantevern mm.

• 8 % fra drivstoff

• 53 % fra utslipp fra åker. Av dette 38 % fra reduksjon i karbonlageret i 

jord

Korsæth et al. 2014 Agricultural Systems



Beregning på gårdsnivå

• Klimasmart landbruk utvikler beregningsmetode for utslipp på gårdsnivå.

• Vi kan dokumentere effekten av tiltak på den enkelte gård

• Vi kan dokumentere effekten av agronomi

• Vi beregner mer detaljert enn det nasjonale regnskapet
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Utvikling av landbrukets egen «klimakalkulator» 

- Datainnsamling på gårdsnivå

Klimadata for 
jordbruket

Eksisterende data
Kukontrollen, Dataflyt i 

landbruket etc.

Innsatsfaktorer på 
hvert enkelt gårdsbruk 

Klimakompetanse hos 
landbruksrådgivere

HolosNor



Modell, kalkulator for utslipp på gårdsnivå

1. HolosNor – Landbrukets klimamodell

2. Vekstmodell for korn og gras. Bygger på jordsmonnskart fra NIBIO og 

klimadata fra Meteorologisk institutt. Utviklet av NMBU og NIBIO

3. Data fra gården. Skifteplan, Kukontroll, regnskap

4. Data fra leverandører og varemottakere. Felleskjøpet mfl.

• Bonden eier sine data. Krever samtykke fra bonden
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Bilder fra kalkulatoren
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Med tillatelse fra testbonde



Havre





Rådgiving på gårdsnivå

• Kan rådgiver og bonde bruke 

kalkulatoren til å finne gode 

og billige klimatiltak?

• Tiltaksplan for hver gård

• Dokumentere at landbruket 

oppfyller kravene til miljø og 

klima
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Lykke til

• Utnytt avlingspotensialet

• Ta i bruk kjente tiltak

• Vær rustet mot ekstremvær

• Lytt på forskning og 

teknologisk utvikling
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