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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



Fagområder

Klima
Økologisk
Økonomi
Erstatningsberegning
Grovfôr
Korn
Potet

Grønnsaker
Frukt og bær
Landbruksbygg
Maskinteknikk
HMS
Kulturlandskap og miljø



Klimasmart Landbruk
Verktøy for rådgiving på gårdsnivå
• Formål: Utvikle bedre verktøy for å 

dokumentere og redusere landbrukets 
klimaavtrykk for alle produksjoner i landbruket.

• Eies av 17 landbruksbedrifter, -organisasjoner 
og samvirker.



Rådgiving og virkemidler

Motivasjon for å ønske klimarådgiving
• RMP-tilskudd til klimatiltak
• SMIL-tiltak, prosjektering og søknad
• Klimatiltak Innovasjon Norge
• Energiøkonomisering, forskrifter om fossilt 

brensel
• «Grønne lån». Banker og forsikringsselskap
• Bygningsteknikk, planlegging av nybygg
• Maskinteknikk, presisjonsteknologi
• Bransjekrav om klimadokumentasjon
• Myndighetspålegg, mål om reduksjon av utslipp



Utvikling av rådgivingsprodukt NLR Klima

Klimarådgiving med utgangspunkt i 
klimakalkulatoren

NLR Klima førsteråd
•Individuell rådgiving
•Totalt tidsbruk 5-10 
timer per bruk

NLR Klima 
grupperåd
•En gruppe med 10-
12 deltakere

•En samling
•Mer effektiv 
gjennomgang enn 
NLR Klima førsteråd 

•Tidsbruk rådgiver: 
20 timer (?) 

NLR Klima 
erfaringsgruppe
•En gruppe med 10-12 

deltakere
•Møtes 3 ganger
•Tidsbruk rådgiver: 40 timer ?

NLR Klimasjekken
•Individuell rådgiving
•2 timer per bruk, årlig 
sjekk

Konkrete klimaråd med 
bakgrunn i 

klimkalkulatoren og
NLR 

Klimarådgivingsverkøy

KLIMARÅD:
Konkrete klimaråd 
og henvisning til 
NLR produkt for 

ytterligere 
rådgiving



Klimaplan for landbruket -
Åtte 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





• Tap eller lagring av organisk karbon
• Utslipp av lystgass fra dyrka mineraljord
• Utslipp av CO2, metan og lystgass fra 

organisk jord
• Utslipp fra drift og fra innsatsfaktorer
• Endringer i arealbruk, gjengroing og 

nydyrking. 

Utslipp fra 
arealene



Jordhelse og 
jordkarbon:
Fangvekster

• Mer plantemasse i sesongen
• Høyere avling, forgrødeeffekt
• Bidrar til variert vekstskifte
• Fanger næringsstoffer; nitrogen, fosfor
• Binder jord og hindrer erosjon
• Løser opp jord, bedre struktur
• Bidrar til mer karbon i jorda



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 

• Jordanalyser og overvåking av 
karboninnhold

• Tilskudd til karbonlagring?



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

• Vegetasjonen 1 tonn

• Jorda 13 tonn C

Jorda som karbonlager



• Tap fra fjøs og gjødsellager • Ammoniakk
• Metan
• Lystgass 

Utslipp fra 
husdyrgjødsel



Tiltak

• Forskrifter
• Rask nedmolding
• Stripespredning, nedfelling
• Vanninnblanding
• Spredning i kjølig vær, lite vind
• Spre mest mulig på våren
• Analyser av gjødsla, fastslår gjødseleffekt
• NLR lager ca. 10 000 gjødslingsplaner



Drenering

• Tilskuddsordning
• Bedre vekstforhold
• Mindre klimagassutslipp

• NLR lager grøfteplaner



Dyrking av bedre 
grovfôr
• Bedre kvalitet; fordøyelighet, protein.
• Høyere avlinger av grovfôr.
• Stort potensial for forbedring.
• Større norsk andel i fôret



Ny teknologi -
Presisjonsjordbruk og 
robotisering
Hva kan dette bety for utslippene?
NIBIO-rapport nr. 5 2019



CO2 fra fossilt brensel 

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

• Kan kjøre mer økonomisk
• Gå over til biodrivstoff eller elektrisk
• NLR holder kurs i drivstofføkonomisk kjøring



Forbruk energi i landbruket (NIBIO Totalkalkylen)

1000 liter Verdi 1000 kr

Fyringsolje, korntørker 5686 47 773

Diesel 134075 1107205

Bensin 3060 33 572

Elektrisk kraft 984 739

Sum kostnad 2 125 516



Indirekte utslippsfaktorer i 
kalkulatoren

• Diesel 0,3 per liter

• Elektrisitet 0,017 per kWh

• Egen produsert energi 0
• Det er også klimagassutslipp fra biodrivstoff, 

skogsflis og annen bioenergi

• Konvensjonelt eller avansert biodrivstoff?



Solenergi

• Anlegget på bildet gir 40 000 kWt/år

• Reduserer CO2 -utslipp med 24 000 kg/år



Gårdsvarmeanlegg

Masteroppgave NMBU Kåre Gunnar Fløystad 2013
• Studie av 279 gårdsvarmeanlegg
• Årlig produksjon 29,6 GWh
• Utfaset 5300 tonn CO2 fra fossilt brensel

• Innovasjon Norge har gitt støtte til 1705 
gårdsvarmeanlegg



Biogass i landbruket

• Bruk av biorest fra GREVE gir en 
utslippsreduksjon på 19 kg CO2 per tonn 
biorest brukt på husdyrgårder

Rapport 2019/41 Vista Analyse



Potensial for total utslippsreduksjon 
ved fornybar energi

Tiltak i Landbrukets 
klimaplan

Utslippsreduksjon CO2 ekv. 2021-
2030
tonn

Fossilfri maskinpark 530 000 – 1 450 000

Fossilfri oppvarming 190 000 – 240 000

Husdyrgjødsel til 
biogassanlegg

280 000

Vi trenger datafangst på dette til kalkulatoren



Klimavennlige bygninger 
og maskiner?



Klimatiltak ved bruk av 
tre

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

• Opptak kan økes ved skogplanting og 
skogkultur

• Bruk av mer virke til bioenergi og 
byggematerialer er positivt. Gran binder 700 
kg CO2 per m3

• 382 000 tonn CO2 ble lagret i 
byggematerialer av tre i 2018 (National 
Inventory Report 2020)



Potensial for utslippsreduksjon Tonn CO2 
ekv. 2021-2030

Bruk av fangvekster 220 000

Mer miljøvennlig gjødselspredning 201 000

Husdyrgjødsel til biogass 300 000

Biokull 830 000

Tilsetningsstoff i fôr 1,2 mill

Bedre grovforkvalitet 400 000

Fossilfri maskinpark 550 000

Fossilfri oppvarming 190 000

Avl og dyrehelse 550 000

Sum 4 441 000

Fra høring til Klimakur 2030. Norges Bondelag april 2020



VIRKNINGEN AV
NYDYRKING AV MYR



Klimatilpassing. Mer nedbør og 
flom



Indirekte utslipp fra 
avrenning
• Nitrogen tapes ved avrenning og gasstap
• Kan omdannes til lystgass

• Tiltak mot avrenning. Synergi med klimatiltak



• Landbruksforvaltningen, kommune, 
Statsforvalter, Fylkeskommune har en viktig rolle

• Lykke til


