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Menneskeskapte utslipp 
eller naturlig kretsløp?
• Naturlig karbonkretsløp. Potensial 

fotosyntese omtrent 2000 kg CO2/daa
• Tap av karbon ved jordas respirasjon, 

erosjon, vannløselige forbindelser mm
• Naturlig nitrogenkretsløp
• Kalkulatoren regner på menneskeskapte 

utslipp etter definisjon av IPCC



Klimagasser fra 
landbruket

• Metan CH4

• Lystgass N2O
• Karbondioksid 

CO2

• Ammoniakk NH3
(indirekte)

• Nitratavrenning 
(indirekte)

• Syntetiske 
kjølegasser



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. Dette er viktig å få fram



Utslipp fra jordbruk. Nasjonalt 
utslippsregnskap

Utslipp av klimagasser fra jordbrukssektoren 2017
CO2 ekv
1000 t

Totalt 4469
Husdyras fordøyelse 2329
Gjødselhandtering, husdyrgjødsel 430
Utslipp fra dyrka mark 1622
Halmbrenning 3
Kalking 84
Urea 0,1



Spesifisert utslipp av lystgass fra dyrka mark. 
Nasjonalt utslippsregnskap

CO2 ekv
1000 t

Mineralgjødsel 460
Organisk gjødsel 277
Utslipp fra dyr på beite 188
Restavlinger 72
Dyrket myrjord 375

Indirekte utslipp pga nedfall av ammoniakk 96
Indirekte utslipp fra  nitrogenlekkasjer og 
avrenning 153
Totalt 1622



Utslipp fra jordbruket pluss 
arealbruksektoren (Nasjonalt utslippsregnskap)

• 4,4 millioner tonn Fra husdyr og jordbruksdrift
• 0,29 millioner tonn Traktorer og maskiner
• 0,10 millioner tonn Oppvarming av bygninger
• 1,9 millioner tonn Utslipp fra dyrka myrjord
• 0,35 millioner tonn Utslipp fra andre dyrka arealer

• Skogen tar opp netto 24 millioner tonn (eget regnskap under 
Parisavtalen)
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Beregningsmodeller bak 
klimakalkulatoren
• HolosNor
• Plantevekstmodellen
• Karbonbalansemodellen 



Systemgrenser. Allokering

• Fra «vugge til gårdsgrind»
• Tar ikke med transport ut fra gården og videreforedling
• Regler om allokering, for eksempel diesel fordelt på arealene
• Beregner ikke utslipp som tilskrives maskiner og bygninger
• Ikke fullstendig LCA-analyse







Datakilder 
plantemodellen
• Klima 35 års gjennomsnitt
• Jordsmonnskart
• Organisk materiale i jorda
Hentes fra Nibio og Meteorologisk institutt.



Landsdekkande værdata i 1x1km 
punktnett for dyrka- og dyrkbar jord

• 35 år (1981-2015) med daglege verdiar for:
• Temperatur
• Nedbør
• Evapotranspirasjon
• Globalstråling
• Snødekke
• Vind



Plantevekstmodellen

• Modellen beregner potensiell avling, første 
sådag, spiring, skyting, vekst og høsting ut fra 
klima- og jorddata. I opplysningene som 
framkommer ved å klikke på jordsmonnsfigurene 
er potensiell avling oppgitt som tørrstoff av eng.

• Modellen korrigerer lystgassberegningen



Vekster i plantemodellen Vekst
Bygg
Oljevekster
Åkerbønner
Erter
Formais
Mais
GrasEngFlerårig
GrasBeiteFulldyrka
GrasBeite
UtmarkBeite
Høy
Høy Belgvekst
Linser
Havre
Potet
Rug
Vårhvete
Rughvete
Høsthvete
GrasEngOverflatedyrka
GrasBeiteOverflatedyrka



Data om innsatsfaktorer 
og arbeidsoperasjoner
• Gjødsling
• Plantevernmidler
• Drivstoff
• Jordarbeiding. Pløying eller ikke pløying
• Halmbehandling. Halmfjerning eller ikke
• Avling. Registrert faktisk avling, eller data fra 

avregning
Hentes fra Skifteplan og andre registreringer 
på gården, samt fra regnskap, fakturering og 
avregning. CropPlan kommer med også.
Noe mulighet for manuell registrering





Melk, kombinert storfekjøtt

• Data fra Kukontrollen
• Beregner tilvekst og ytelse, utslipp av gjødsel

og metan fra vom
• Beregner klimagasser fra lagring og 

spredning av husdyrgjødsel





Gris

• Data fra Ingris
• Beregner for smågris, purke og slaktegris
• Tilvekst, forforbruk
• Utslipp fra dyret
• Utslipp fra gjødsel





Ammeku/spesialisert storfekjøtt

• Data fra Storfekjøttkontrollen
• Ammeku og kalv
• Innkjøp av kalver
• Okser
• Beite og utmark





Potet

• Kalkulator for potetproduksjon skal forbedres
• Datagrunnlag fra registreringer på gården, 

vareleverandører og varemottakere
• Inndeling etter settepotet, tidligpotet, sein 

matpotet og industripotet





Fjørfe

• Modell og kalkulator for fjørfe skal utvikles 
2021

• Slaktekylling, verpehøns, kalkun
• Samarbeid med Nortura og KLF
• Forskningsmodell fra NMBU



Sau

• Forskningsprosjekt på NMBU om modell for 
sau

• Virkningen av utmarksbeite
• Forskjell mellom saueraser
• Direkte måling av utslipp fra dyra



Karbonbalansen ICBM-
modellen
• Initielt innhold av organisk karbon i jorda. Hentes 

fra Jordsmonnskart

• Tilført karbon via vekst, røtter og planterester

• Tilførsel av husdyrgjødsel og annen organisk
gjødsel

• Uttak av karbon via avling

• Plantespesifikke faktorer for planterester

• Humifiseringskoeffisient (planterester og 
husdyrgjødsel har ulik nedbrytningshastighet) 



Lystgass fra jordbruksarealer

Fra planteproduksjon beregner modellen lystgassutslipp fra N-
utvasking, avrenning og fordamping.

Beregning av lystgassutslippene er basert på: 

• Tilført N (kunstgjødsel + husdyrgjødsel)

• Planterester

• Jordsmonnsfaktorer (vannmetningsgrad og jordtemperatur), da 
dette er forhold som påvirker dannelsen av lystgass 

Lystgass-N fra jord er summen av utslipp fra åker med utslipp gjennom 
henholdsvis vår, sommer, høst og vinter.



• Det skal utvikles en løsning med 
registrering av halmbehandling I 
kalkulatoren

• Jordarbeidingsmetode skal etter hvert
kunne registreres. Default er nå “ikke
redusert jordarbeiding”

Halmbehandling og 
jordarbeiding



Direkte utslipp av CO2

• Direkte CO2-utslipp er beregnet fra bruk 
av diesel på gården ved å bruke en 
utslippsfaktor på 2,7 kg CO2 ekv/l. 
Modellen fordeler drivstofforbruket på 
arealene. 

• Bensin og fyringsolje regnes tilsvarende 
måte



Indirekte utslipp, CO2 ekv

• Plantevernmidler 0,069 kg CO2 ekv/MJ 
• Elektrisitet 0,11 kg CO2 ekv/kWt
• Diesel 0,3 kg CO2 ekv/l
• Ensileringsmidler 0,72 kg CO2 ekv/kg CH2O2 (metansyre)
• N-gjødsel 4 kg CO2 ekv/kg N 
• Kraftfôr 0,45 kg CO2 ekv/kg kraftfôr



Husdyrgjødsel, slam

• Nitrogeninnhold, Tot-N
• Modell for ammoniakktap fra lager og ulike 

spredemetoder
• Manuell registrering av spredemetoder i 

kalkulatoren



Organisk jord

Organisk jord kan avgi både CO2, CH4 og N2O
Kalkulatoren regner et fast utslipp på 500 kg 
karbon per dekar



Kalking gir et utslipp av 
CO2
• Regnes som utslipp
• 44 % CO2 i kalkstein CaCO3

• Påvirker vekstforhold og dannelse av lystgass
• Silikater kan brukes som kalkingsmiddel, for 

eksempel olivin, men liten kalkvirkning
• Vi har ikke med kalk i klimakalkulatoren

Foto Franzefoss



Faktorer som ikke er 
med
• Flere aktuelle klimatiltak blir ikke registrert i 

Nasjonalt utslippsregnskap
• Det skal lages et skyggeregnskap for å 

dokumentere disse tiltakene
• For registrering i klimakalkulatoren trenger vi 

registreringer på gården og utslippsfaktorer 
for å få med tiltakene. 
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