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Norsk matproduksjon har et bredt 
samfunnsoppdrag

Stortingets mål for norsk landbruk (St. meld. 
11 (2016-2017)):

• Matsikkerhet og beredskap

• Landbruk over hele landet

• Økt verdiskaping 

• Et bærekraftig landbruk med lavere utslipp av 
klimagasser
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"arbeidet med å redusere klimagassutslipp 
fra norsk jordbruk må prioriteres samtidig 
som målet om økt matproduksjon med 
intensjon om økt selvforsyning ligger fast." 



Jordbruket inngår en 
klimaavtale

Hvordan definere jordbrukets 
bidrag:

• Jordbrukssektoren

• Bidrag i øvre sektorer: transport, bygg 
og areal 

• Endring i biologiske prosesser som 
ikke fanges opp i dagens regnskap
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Utslippene skal reduseres med 5 mill. 
tonn 2021-2030
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Jordbruket inngår en 
klimaavtale

Avtalen fastslår at: 

• Stortingets mål for norsk 
matproduksjon er overordnet ramme 

• Fossile og biologiske utslipp kan ikke 
sidestilles

• Virkemidler skal vurderes underveis

• Ikke økte særavgifter

• Forutsetter ikke økte subsidier
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Utslippene skal reduseres med 5 mill. 
tonn 2021-2030
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Åtte satsingsområder

1. Utrulling av klimakalkulatoren

2. Bedre fôring, dyrehelse og avl

3. Fossilfri maskinpark

4. Fossilfri oppvarming

5. Bedre bruk av gjødsla og god agronomi

6. Bruk av husdyrgjødsla til industrielle 
biogassanlegg

7. Jorda som karbonlager

8. Ny klimateknologi revolusjonerer landbruket
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#1: Landbrukets klimakalkulator
= et styringsverktøy for gårdens ressurser
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Gris, melk, korn 
– lansert høsten 2020

Ammeku, potet, fjørfe
– lansert 1. desember

Sau, grønt, egg 
– kommer til våren

Forenkling:

• Alle skal få 

beregninger

• Manglende data 

dekkes av snittall

• Lansert 1. desember

#1: Utrulling av klimakalkulator og økt satsing på 
klimarådgivning

Status: 2165 innmeldinger per 10. mars 2022 → 5,6 %
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#2: Bedre fôring, dyrehelse og avl

Bedre grovfôrkvalitet: 
God kvalitet på graset/grovfôr 
→ bedrer fordøyeligheten 
→ reduserer metanutslippet

Klimaavl og friskere dyr:
• Avlsarbeid kan redusere klimagassutslipp 

ved å prioritere egenskaper som har 
sammenheng med klimagassutslipp

• Videreføring av tradisjonelle avlsmål
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Tilsetningsstoff i fôr:
• Stoffer som kan redusere 

metanproduksjonen fra vomma
• Mange pågående FoU-prosjekter
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#3: Fossilfri maskinpark 
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#4: Fossilfri oppvarming

Oppvarming i landbruket skal være 
fossilfri innen 2030

• Noe bruk av fossil energi i veksthus, 
kyllingfjøs, smågris, korntørke

• 2/3 av utslipp fra veksthus stammer fra 
gassrør i Rogaland

• Mange løsninger tilgjengelig i markedet 
→ Innovasjon Norge gir støtte

• CO2-avgift for veksthus fra 2022
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#5: Miljøvennlig bruk av gjødsla og god agronomi

Miljøvennlig gjødselspredning → RMP
• Tett dekke på gjødsellager
• Bruk av stripespreder
• Større lagerkapasitet og bedre 

spredetidspunkt
• Tørr lagring av fjørfegjødsel

God agronomi
• God avling = god økonomi = lavt 

klimaavtrykk
• Godt drenerte jorder gir mindre dannelse av 

lystgass
• Ny teknologi gir økt presisjon
• Langtidsværvarsel?

12 NORGES BONDELAG



#6: Mer husdyrgjødsel i 
biogassanlegg
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• Anarobisk nedbrytting av biomasse 
(husdyrgjødel, matavfall, fisk, slam) →
Produsere metan og CO2

• Mål om 30 % av husdyrgjødsla inn i 
biogassanlegg – i dag om lag 1 %

• Flere større biogass prosjekter på gang (Stord, 
Jæren, Hustadvika)

• Økt sats på leveringsstøtte + lagerleie sikrer at 
bøndene kan levere og motta

• Krevende å få Enova-støtte
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#7 Karbonlagring i jord
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• Landbruket får en viktig rolle for å 
sikre biologisk opptak av karbon

• Stort potensial for omfattende 
karbonbinding i jord 

• Mangler en velfungerende 
verdikjede:

• Samle eksisterende kunnskap om bruk

• Støtte til bruk på gård → i fôr og på 
jordet

• Regnskapsføring av karbonopptak 
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#8: Ny klimateknologi revolusjonerer landbruket 



Virkemidler for å oppfylle Landbruket klimaplan
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Klima i jordbrukets krav
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Fornybar energi i jordbruket:

• Overføre 100 mill. kr fra Enova til 
Verdiskapningsprogrammet (IN) for 
å møte interessen for 
fornybarløsninger i jordbruket 

Gratis klimarådgivning:

• Kostanden av klimarådgivning må 
dekkes fullt og være lik i hele landet

• Flyttes fra RMP til Bionova når 
Bionova

Landbrukets klimakalkulator:

• Satsing på videreutvikling av 
klimakalkulatoren 
– alle produksjoner skal med



Bionova må bli et 
klimaverktøy for bonden!
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Finansiere Landbrukets 
klimaplan utenfor 
jordbruksforhandlingene

Virkemidler må møte bondens behov i 
hverdagen:

• Støtteordninger må dekke bondens 
økte driftskostnader ved bruk av 
klimaløsninger

• Rettighetsbaserte ordninger som 
sikrer forutsigbarhet

• Enkel og effektiv saksbehandling

• Midler for å oppfylle landbrukets 
klimaplan.

Virkemidler i Bionova:

• Tilsetningsstoff i fôr

• Avl på egenskaper som reduserer 
metanproduksjon i vom

• Biokull

• Bio-baserte løsninger for landbrukets maskinpark



19


