
Klimasmart landbruk. 
Beregning av klimagass på 
gårdsnivå

2. April 2020

Svein Skøien, Prosjektleder NLR



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



Nasjonalt 
utslippsregnskap jordbruk

Nasjonalt utslippsregnskap 2016

1000 tonn CO2 ekv

% av 

jordbrukets 

utslipp

Enterisk fermentering 2305 51

Husdyrgjødsel 439 10

Utslipp fra jordbruksareal 1689 37

Halmbrenning 4 0

Kalking 82 2

Urea 0,2 0

Totalt 4518 100



• 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 ?



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 17 landbruksbedrifter, -organisasjoner 
og samvirker.

• Finansieres over Statsbudsjettet , 
Jordbruksavtalen og av eierne.





Klargjøring data 
Jord-plante
Andre data

Registreringer av 
driftsinformasjon

(avling, beite, 

teknologi..)

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

Rådgivnings-
verktøy

HUSDYR Klima 
Klargjøring og 

kvalitetssikring

Fôrdata

JORD Klima 
Klargjøring data

Jorddata
Gras- og kornmodell

System for 
Klimasmart landbruk

Presentasjon av 
gårdens 

klimaavtrykk

Agro Økonomi

https://duett.no/




• Jordsmonnsdata kombinert med nedbør, temp etc – NIBIO
• Produksjonsdata/driftsinformasjon husdyr – husdyrkontroller/effektivitetskontroller 

(Tine/Mimiro, Animalia, KLF, Nortura)
• Produksjonsdata/driftsinformasjon plante – Skifteplan og lign. (inkl

skifteopplysninger/kartdata)

• Avregningsdata – varemottakere

• Fakturadata – fôrleverandører, leverandører av innsatsfaktorer (kontroll)
• Produktdeklareringsdata – fôrleverandører, gjødselleverandører, andre leverandører?

• Dokumentasjon på CO2 utslipp ved produksjon av innsatsfaktorer - leverandører
• Tilskuddsdata – Landbruksdirektoratet (kontroll, utvalg benchmarking)

• Regnskapsdata (drivstoff, strøm, ) – Duett og Agro Økonomi / regnskapskontor / 
bonde

• Registreringer fra bonden



Klimakalkulatoren









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



Klimatiltak i 
husdyrproduksjonen
• Avl. Utslipp av metan per dyr kan reduseres

• Effektivitet og ytelse. Redusert 
kalvingsintervall

• Bedre kvalitet av grovfôr

• Kombinert kjøtt- og melk. Middels intensitet

• Tilsetningsstoffer i fôret



Klimakur 2030

• Feil medisin eller god hestekur?







Klimaplan for landbruket 2021-2030 -
8 satsningsområder
1. Klimarådgiving og klimakalkulator

2. Mer klimavennlig fôring, avl og dyrehelse

3. Fossilfri maskinpark i jordbruket

4. Fossilfri oppvarming i jordbruket

5. Bedre bruk av gjødsla og god agronomi

6. Bruk av husdyrgjødsel i biogassanlegg

7. Jorda som karbonlager

8. Ny klimateknologi



Kjøttproduksjon 
storfe

• Kan vi produsere mer effektivt 
med mindre utslipp per kg kjøtt?

• Ønsker vi en mer ekstensiv 
produksjon med mye bruk av 
beite?



Sau

• Forskningsprosjekt på NMBU om modell for 
sau

• Virkningen av utmarksbeite

• Forskjell mellom saueraser

• Direkte måling av utslipp fra dyra



Gris

• Friskere gris

• Avlsmessig framgang



Fjørfe

• Norsk kylling 2 kg CO2

per kg kjøtt

• Globalt gjennomsnitt 5 kg CO2

• Egg 1,5 kg CO2 per kg



Potensial

Samlet reduksjon 2021-2030. Tonn 
CO2-ekv

Tilsetningsstoff i fôr 1 600 000

Bedre grovfôr 450 000

Bedre dyrehelse, svin 250 000

Avl, melkeku 340 000



CO2 fra fossilt brensel 

• Landbruk og næringsmiddelindustri står for 3% 
av landets totale energiforbruk

• Dieselforbruk i jordbruket er redusert. 121 mill
liter i 2016

• 2,3 CO2 -ekv per liter diesel

• Kan kjøre mer økonomisk

• Gå over til biodiesel eller elektrisk

• Nye krav til traktorer EUR-klasse.

3 Fossilfri maskinpark



Energibruk

• Forbruk av fossilt brensel til drivstoff og 
oppvarming

• Indirekte energiforbruk, innsatsfaktorer



• Stort behov for transport og mye kjøring

• Utslipp fra transport i jordbruket

Transport, 
fossilt drivstoff



4 Fossilfri oppvarming



Bioenergi

• Fossilfritt landbruk

• Forbud mot bruk av fossilt 
brensel til oppvarming

• Utnytte billig brensel



Potensial
Samlet utslippsreduksjon 
2021-2030 tonn CO2 ekv

Fossilfri oppvarming 230 000

Biodrivstoff 650 000 Med 20 % biodrivstoff

Elektrifisering 30 000



5 Bedre bruk av gjødsel 
og god agronomi



Drenering

• Bedre vekstforhold

• Større avling

• Mindre tap av lystgass



Redusert jordarbeiding

• Virkningen på karbonlagring i jord 

• Redusert energiforbruk

• Mindre avrenning og erosjon

• Klimatilpassing, mer robust åker

• Kjemiske ugrasmidler kan være nødvendig



Mer bruk av belgvekster



Bedre grovfôr

• Bedre kvalitet

• Høyere avlinger



• Tap fra fjøs og gjødsellager

• Tap ved spredning

• Ulike spredemetoder gir forskjellig tap

• Tett dekke over lager reduserer tapet av 
ammoniakk effektivt

Tap fra 
husdyrgjødsel



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



Potensial

Samlet reduksjon
Tonn CO2 ekv

Bedre gjødsling 250 000

Drenering 240 000

Biogassanlegg på gårdsnivå 25 000



Biogass av husdyrgjødsel 
og organisk avfall
• Kan erstatte fossilt brensel. Metan har høy 

brennverdi

• Mindre tap av ammoniakk og metan til luft

• Biorest er god gjødsel

• Gårdsanlegg og fellesanlegg

• Store, interkommunale anlegg

6 Husdyrgjødsel i biogassanlegg



Mengden karbon i jord, 
vegetasjon og luft. Ett dekar

• Lufta 1,7 tonn C

• Vegetasjonen 1 tonn

• Jorda 13 tonn C

7 Jorda som karbonlager



Fangvekster, 
ettervekster

• Mer biomasse

• Mer avling

• Bedre jordstruktur

• Bedre jordliv

• Tar opp CO2

• Øker jorda karboninnhold 30-40 kg C/år, ca
110-150 kg CO2 ekv.



Biokull. Lagre stabilt 
karbon i jorda

• Biokull har gunstige virkninger på jorda

• Lages ved pyrolyse av organisk 
materiale; halm, flis ol.

• Gir også biogass og olje 



Potensial

Samlet reduksjon 2021-2030
Tonn CO2 ekv

Biokull 830 000

Fangvekster 220 000 På 15 % av kornareal

Forbud mot nydyrking av 
myr

330 000



8 Ny klimateknologi

• Uante muligheter?

• Kan vi spare ressurser og jordpakking?



Skog, utmark





Klimatiltak i 
skog og utmark

• Skog og skogsjord er viktig karbonlager

• Skogen og andre landarealer i Norge har et 
årlig nettoopptak av CO2 på ca 24 mill tonn

• Opptak kan økes ved skogplanting og 
skogkultur

• Reduseres ved økende avvirkning

• Bruk av mer virke til bioenergi og 
byggematerialer er positivt



Utmarksbeite

• Karbonlagring

• Albedo




