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Klimasmart Landbruk – et felles klimaarbeid

• Formål: Utvikle bedre verktøy for å 
dokumentere og redusere landbrukets 
klimaavtrykk for alle produksjoner i landbruket.

• Prosjektet eies av samvirket Landbrukets 
Klimaselskap SA. 

• Eies av 16 landbruksbedrifter, -organisasjoner 
og samvirker.

• Finansieres over Statsbudsjettet , 
Jordbruksavtalen og av eierne.



Klimagasser fra 
landbruket

• Karbondioksid
• Lystgass

• Metan
• Ammoniakk



52,7 mill tonn 
CO2 ekv fra 
Norge totalt 

4,45 mill tonn
Jordbruk

8,7 %

404 000 tonn
Oppvarming og 
transport i 
jordbruket 

ca 50 milliarder tonn
Hele verden

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

Norske utslipp av klimagasser





Klimakalkulatoren





• 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

Hvorfor beregne 
CO2- avtrykk ?



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
• 2 kg per kg kjøtt fjørfe
• 3 kg per kg slaktevekt for svin
• 16-26 kg slaktevekt for sau

• 17 kg  per kg kjøtt, kombinert 
storfeproduksjon

• 25 kg per kg kjøtt, ammeku
• Det er mange modeller og 

regnemetoder – og mange ulike tall
• Det er betydelig variasjon mellom 

gårder



Eksempel på utslipp 
av klimagasser fra 
en korngård i Østfold
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



Klimatiltak i 
planteproduksjonen
• Drenering
• Unngå jordpakking
• Redusert 

jordarbeiding
• Gjødsling og 

gjødslingsplanlegging
• Kalking

• Presisjonsjordbruk
• Bruk av belgvekster
• Fangvekster
• Generell avlingsøkning

i grovfôr og korn
• Karbonlagring i jord
• Biokull



Mengden karbon i jord, 
vegetasjon og luft. Ett dekar
• Lufta 1,7 tonn C

• Vegetasjonen 1 tonn

• Jorda 15 tonn C



Større avlinger per dekar 
–mer effektivt



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
• NLR Øst vil starte tilbud om grupperåd i 2020


