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Hva er miljø- og klimasmart bruk av 
norske jordbruksarealer?



1. Miljø- og klimasmart…… ?

Hva er miljø- og klimasmart bruk av norske jordbruksarealer?

2. Viktige premisser for diskusjonen…..
- Politiske målsettinger 
- Ressursgrunnlaget 
- Prioriteringer – mer mat på bekostning av miljø og klima ?

3. Mjølkekua er jokeren….
- Produserer nesten halvparten av matenergien
- Ressurseffektiv og miljøvennlig
- Skreddersydd for naturgrunnlaget i Norge hvis….. 

4. Egnet areal prioriteres til dyrking av matkorn fordi…..



Virkninger av å videreføre dagens utvikling ved en fast kvote på 1500 mill liter/år

1. Færre kyr:

2. Mer kraftfôr

3. Mindre behov for grovfôr

1. Økt spredeareal pr ku

SsSp

Store besetninger

Færre enheter

Få og store besetninger

Mer norsk korn
Mer import

Stor avgang av 
grasareal  

4. Mindre kjøtt +++ ammekyr + 1, 8 mill daa

5. Klimagasser: Liten virkning

20 ammekyr i snitt:
-2750 nyetableringer
-Netto 180/år 

Ikke realistisk6. ++ Nitrogen og fosfor i gjødsel:
Økt behov for spredeareal/ku

Konklusjoner:
1. Mye å tape – lite å vinne
2. Neppe « aktivt landbruk over hele landet»

Er det klokt å videreføre dagens utvikling i mjølkeproduksjonen?????



Optimal og bærekraftig utnyttelse av jordbruksarealene

Gras: 
-2/3 av dyrka areal
- Utmarksarealer

Åkervekster egnet til 
direkte konsum (korn, 
potet, rotvekster etc) 

Store tap underveis:
- Arealkrevende
- Mye klimagasser

Areal til matkorn:
I dag: 0,7 mill daa
Potensial: 2,8 mill daa
1. prioritet: Mer matkorn

Dyrka arealer:
1. prioritet: kombinert mjølk-/kjøtt
Utmark:
Sau og ammeku



Veien videre/utfordringer:

1. Øke omfanget av matkorndyrkingen betydelig 

2. Ikke øke ytelsen/ku – reduksjon urealistisk

-

4. Bedre utnyttelse av utmarksarealene

Hva er miljø- og klimasmart bruk av norske jordbruksarealer?

3. Bedre utnyttelse av dyrka grasareal – mange små teiger:
a) Besetningsstørrelsen tilpasses naturgrunnlaget

Teknologiutviklingen tilpasses de naturgitte driftsforhold og
ikke omvendt (f.eks mjølkerobot)


