
Klimakalkulatoren 
på gardsbesøk

Gunn Randi Fossland

NLR Nordvest



Opplæring/kurs av rådgivere 
på klima
• Felles opplæring: NLR og TINE

• Til sammen 19 rådgivere har gjennomført kurs/opplæring i 
klimarådgiving høst/vinter (20/21) – Møre og Romsdal

• NLR har kjørt «Klimakampanje fra 16.8.21»

• Etterspørselen har så langt vært heller liten …

• Klima | Landbruk Nordvest (nlr.no)



Hvorfor liten etterspørsel?
• Tilbudet/ordninga er relativt ny

• Dårlig likviditet hos mange gardbrukere – ikke «pålagt» oppgave

• «Hvilke fordeler/nytte har jeg av dette»? 

• Mange «sitter på gjerdet» sjøl om de i utgangspunktet er positive.

• Klimakalkulatoren: 
• Ikke alle har alle data tilgjengelig. Mister motivasjonen
• Litt «plundrete» å komme i gang. 

• Rådgiving: Må gi samtykke til rådgivere
• Best «nytte» hvis data er gode – har egne noteringer.

• Tilskuddet gjennom RMP-ordninga burde vært større! Større gulrot! 

• 2021: 15 søknader på klimarådgiving gjennom RMP-ordninga i MR.







Klimakalkulatoren
1. Kontakte gardbruker/gardbruker tar kontakt

2. Innhente samtykke - LD

3. Kikk på datagrunnlag og se hva som ev. mangler

4. Korriger/rett opp manglende data (eks. 
Skifteplan)

5. Avtal «gardsbesøk» på Teams eller fysisk møte

NB! Avklar om gardbruker ønsker å invitere TINE

6. Gjennomfør «gardsbesøk» – ca. 1 time

7. Avtal videre oppfølging: Klimahandlingsplan? 
Markvandring? Korrigering av planer?  



Prøve klimakalkulatoren?

• Hvorfor?

• Hva kreves?

• Hva koster det? Rådgiving 

• En gjennomgang kan motivere til å få på plass 
egne data (eks. avling og faktisk gjødsling)

• «God agronomi = godt klimatiltak»



Vårt fokus på garden:
• Jord og jordprøver!

• Gjødselplan

• Tilpassa (nitrogen)gjødsling!

• Avling – avlingsregistrering

• Optimal utnyttelse av husdyrgjødsla!
• Kanskje leie slangespredning/kjøpe sammen med nabo?

• Fôrprøver/fôrkvalitet

• God jordkultur

• God plantekultur (dekning, ugras mm.)

• Optimal pH 

• Drenering …

• Markvandringer – skiftenivå – prioriteringer av 
tiltak



Handlingsplan



Handlingsplan



Hjortebeiting …. 


