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Klimasmart Landbruk – vårt felles 
klimaarbeid

✓ Formål: Utvikle bedre verktøy for å dokumentere og redusere landbrukets 
klimaavtrykk.

✓ Prosjektet eies av samvirket Landbrukets Klimaselskap SA. 

✓ Inviterer flere medeiere. 



Klimagassene Norge. Ca 8 % fra landbruk
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ReferansegruppeProsjektleder

Rådgiving på 
gården

System/
beregningsmodell

Kommunikasjon

Utdanne klimarådgivere fra 
alle rådgivingsforetak 

Utvikle rådgivningsverktøy
Gjennomføre gårdsbesøk

System for datainnhenting, 
beregningsmodell og 

grunnlag for 
rådgivingsverktøy

Jakten på 100 klimaløsninger
Drifter nettside 

Informasjon om prosjektet

Landbrukets 
klimaregnskap



Utvikling av landbrukets egen «klimakalkulator» 
- Datainnsamling på gårdsnivå

Klimadata for jordbruket

Eksisterende data
Kukontrollen, Dataflyt i landbruket 

etc.

Innsatsfaktorer på 
hvert enkelt gårdsbruk 

Klimakompetanse hos 
landbruksrådgivere

HolosNor



Landbrukets Klimasystem

Beregnings-
modell
Klima

Klargjøring data 
Jord-plante
Andre data

Presentasjon 
av gårdens 

klimaavtrykk

Registreringer av 
driftsinformasjon

(avling, beite, 
teknologi..)

Dataflyt

Tine
Kukontroll

Bonde

Rådgivnings-
verktøy TINE, 

NLR, andre

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

Rådgiver/ 
rådgivnings

opplegg

Jorddata NIBIO

Skifteplan -
Jordplan

HUSDYR Klima 
Klargjøring og 
kvalitetssikring
Fôrdata drøv

ANIMALIA
Husdyrkontroller

KSL

JORD Klima 
Klargjøring data

Jorddata
Gras- og kornmodell

DMNI
værdata

Regnskap

Tilskuddsdata
Landbruksdir

Avregnings- og 
fakturadata Datainnsamling

og 
bearbeiding

Beregningsmodell 
for

beslutningstøtte

Verktøy 
og

rådgivning



Klimagassutslipp på
gården



Modellerer også jordkarbonlager i jord

• ICBM: The Introductory Carbon Balance Model for Exploration of 
Soil Carbon Balances 

• Og utslipp av lystgass basert på jord- og klimadata og en modell av
Olav Arne Skjelvåg

• Modell på jordsmonn og klimadata



Registrere i Dataflyt
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Utprøving av kalkulatoren

• 19 melkegårder i Trøndelag, Hedmark og Rogaland vår 2018

• Korngårder på Østlandet høsten 2018

• Flere melkegårder, ca 60, fra november 2018

• Gris, ammeku, fjørfe, sau. Modell og utprøving 2019-2020

• Planen er at kalkulator skal være tilgjengelig for de fleste 
melkeprodusenter i løpet av 2019



Utsnitt fra klimakalkulatoren





Nivået på utslippene: CO2 ekv per kg vare

• 1,02 kg  per kg melk

• 17,2 kg  per kg kjøtt, kombinert storfeproduksjon

• 0,5-0,9 kg per kg korn

Etter Bonesmo og Korsæth



Virkemidler for klimatiltak

• Lover og regler. Forbud, påbud, 
krav?

• Økonomiske insentiver, 
tilskuddsordninger

• Informasjon og kunnskap

• Rådgiving

• Teknologi, innovasjon

• Bedre agronomi

14



Tiltak som kan bidra til 10-20 % reduksjon av 
klimagasser fra jordbruket
• Redusert jordarbeiding

• Økt karbonlagring i jord

• Drenering

• Bedre gjødselplanlegging og –spredning

• Økt lagerkapasitet husdyrgjødsel

• Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel

• Tak på åpne gjødsellager

• Presisjonsgjødsling

• Biogass fra husdyrgjødsel

• Biodrivstoff

• Bioenergi, fornybar energi

• Tilsettinger i fôret

• Tidligere høsting grôvfor

• Dyrehelse, fruktbarhet, avl



Eksempel på fordeling av utslipp fra en 
melkegård

Kilde %
Metan fra vomma 49

Lystgass fra jord 21

Tap fra fjøs og lager 12

Mineralgjødsel 6

Energi, drivstoff 6

Innkjøpt fôr 4

Andre innsatsmidler 1



Tiltak mot metanutslipp fra husdyra

• Høyere ytelse per melkeku

• God dyrehelse

• Avlsmessig framgang

• Tidligere høsting – bedre 
grovfôrkvalitet

• Mer fett i fôret – redusere 
metanproduksjon

• Tilsetting til fôret, hemme utvikling av 
metan

• Mindre forbruk av kjøtt?

• Mindre husdyrproduksjon?


