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Norsk Landbruksrådgiving

• 10 regioner
• Dekker til sammen hele landet
• Eid og styrt av medlemmene
• 24 000 medlemmer
• 360 ansatte
• 100 kontorsteder

Norsk Landbruksrådgiving

Det er i regionene rådgivingsaktiviteten skjer –
NLR Sentralenheten skal bidra til at enhetene yter god 
rådgiving til bonden i sin region! 



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.



Klimarådgiving og klimakalkulator





En felles plan for klima

• Plan for å redusere utslipp og
• Øke opptak av karbon
• Biokull potensial 0,8 mill tonn
• Sum tiltak ca 5 mill ton CO2 ekv for 10 års

perioden



Klimaplan for landbruket 2021-2030 -
8 satsingsområder
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



• Effekten av planlagte tiltak 2021-2030

Akkumulert effekt av tiltak



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



Tap av karbon fra jord

• Vi mister karbon (humus) fra jorda ved 
åkerdyrking

• Bygger opp mer karbon ved eng og flerårige 
vekster

• I kg karbon = 3,7 kg CO2 ved forbrenning 
eller omdanning

• Estimert tap av karbon fra dyrka jord i Norge:
• Fra mineraljord 149 000 tonn CO2

• Fra myrjord 1,5 millioner tonn CO2



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



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



God agronomi er også 
godt klimatiltak


