
Landbrukets bidrag i 
klimasammenheng

Kunnskapsbasert tilnærming og nye verktøy

Svein Skøien, prosjektleder



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. 



Klimatilpassing og klimasmart
landbruk



Klimagassene Norge. Ca 8 % fra 
landbruk
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Drivhusgassene. Oppvarmingseffekten som skyldes menneskeskapte utslipp

Levetid i atm. år Konsentrasjon i atmosfære 

2015

Oppvarmingspotensial Stålingspådriv

W/m2

Konsentrasjon i parts per million ppm

Karbondioksid 100-300 400 1 1,94

Konsentrasjon i part per billion ppb

Metan 9 1845 25 0,50

Lystgass 131 328 298 0,20

Konsentrasjon i parts per trillion ppt

Svovelheksafluorid

SF6

3200 8,6 22800 0,005
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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



Landbrukets Klimasystem

Beregnings-
modell
Klima

Klargjøring data 
Jord-plante
Andre data

Presentasjo
n av 

gårdens 
klimaavtryk

k

Registreringer av 
driftsinformasjon

(avling, beite, 
teknologi..)

Dataflyt

Tine
Kukontroll

Bonde

Rådgivnings
-

verktøy 
TINE, NLR, 

andre

Landbrukets klimadatabase
Benchmarking for rådgivningsformål
Statistikk og databaser for FoU
Næringas klimaregnskap/ klimaavtrykk for dokumentasjon

Rådgiver/ 
rådgivning
sopplegg

Jorddata NIBIO

Skifteplan -
Jordplan

HUSDYR Klima 
Klargjøring og 
kvalitetssikring
Fôrdata drøv

ANIMALIA
Husdyrkontroller

KSL

JORD Klima 
Klargjøring data

Jorddata
Gras- og 

kornmodell

DMNI
værdata

Regnskap

Tilskuddsdata
Landbruksdir

Avregnings- og 
fakturadata Datainnsamling

og 
bearbeiding

Beregningsmodell 
for

beslutningstøtte

Verktøy 
og

rådgivning



Klimagassutslipp
på gården



Modellerer også jordkarbonlager i 
jord
• ICBM: The Introductory Carbon Balance Model for 

Exploration of Soil Carbon Balances 

• Og utslipp av lystgass basert på jord- og klimadata
og en modell av Olav Arne Skjelvåg



Registrere i Dataflyt
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• https://www.landbruketsdataflyt.no/dfs_klimakalk
ulator_login/
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https://www.landbruketsdataflyt.no/dfs_klimakalkulator_login/
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Korntørking

Kjøring på gården

Kalking, annet

Humusreduksjon

Gjødselbruk

Annen prod. + transport

Prod. plantevernmidler

Gjødselproduksjon

Prod. maskiner

Prod. bygninger

Kilder for klimagassutslipp

Datagrunnlag:
Gjennomsnitt av 
tre ”typiske” 
korngårder i hhv. 
Trøndelag, 
Mjøsområdet og 
ved Oslofjorden

Før gården: ca 37 %

Fra jordet: ca 54 %



Kalkulatoren
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Innkjøpte innsatsfaktorer



Nivået på utslippene: CO2 ekv per kg vare

• 1,02 kg  per kg melk

• 17,2 kg  per kg kjøtt, kombinert storfeproduksjon

• 0,5-0,9 kg per kg korn

Etter Bonesmo og Korsæth



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



Eksempel kornproduksjon, Sverige



Tiltak mot tap av lystgass (N2O) fra åker og eng

• Gjødslingsplan, redusert N-gjødsling

• Rask nedmolding av husdyrgjødsel

• Presisjonsgjødsling

• God jordkultur, unngå jordpakking

• Drenering

• Kalking



Virkninger av ulike jordarbeidingsmetoder



Drenering

23



Fangvekster, ettervekster

• Mer biomasse

• Bedre jordstruktur

• Bedre jord
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Kalking gir et utslipp av CO2

• Netto utslipp?

• God agronomi?

• Påvirker vekstforhold og dannelse av lystgass

• 44 % CO2 i kalkstein CaCO3
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Biokull. Lagre stabilt karbon i jorda
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Transport, fossilt drivstoff



Skog

• Skog og skogsjord er viktig karbonlager

• Skogen i Norge har et årlig nettoopptak av CO2 på 
ca 25 mill tonn

• Opptak kan økes ved skogplanting og skogkultur

• Ta vare på myrområder i skogområdene

• Reduseres ved økende avvirkning

• Bruk av mer virke til bioenergi og 
byggematerialer er positivt



Miljørådgiving, klimarådgiving

• Individuell rådgiving

• Grupperådgiving

• Klimaplan, miljøplan

• Tiltaksplan

• Oppgaver for rådgiving, 
forskning og 
landbruksforvaltning


