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Klimagasser

Klimagasser, gasser som påvirker klimaet  ved 
å virke inn på jordens og atmosfærens 
strålingsbalanse

Klimagasser fra jordbruket:
- CO2, Karbondioksid
- CH4, metan
- N2O, lystgass



Drivhusgasser slipper gjennom den kortbølgete strålinga fra Solen, men fanger opp den langbølgete 
varmestrålinga fra Jorden. Figur: CICERO og Naturfagssenteret. 



CO2 –ekvivalenter 

Klimagassene har ulik levetid:
- Karbondioksid, CO2 ~ 200 år
- Metan, CH4 ~   12 år
- Lystgass, N2O            ~ 110 år  

Ny metodikk for beregning, men er enda ikke tatt hensyn til

CO2 ekvivalenter:
CO2 =      1
CH4 =    25
N2O = 298

100-års perspektiv



Grunnleggende  sammenhenger



Karbonlagring/- tap 
i jord:

Karbonets kretsløp

CO2

CH4

CO2 som dyra puster ut går ikke inn i klimagassregnskapet
Stammer fra nylig syntetisert plantemateriale ved fotosyntesen, og 
inngår i det korte karbonkretsløpet (er ett «null spill»)



Klimagasser - nasjonalt regnskap

Klimagassene må være 
menneskeskapte



Hvilke utslippskilder inngår i:

Det nasjonale klimagassregnskapet ?

Klimagasskalkulatoren ?

Livsløpsanalyse (LCA =life cycle analyses) ?

Utslippsregnskap/rapportering



Klimagasser fra jordbruket- nasjonalt regnskap

Metan, CH4:

-Fra fordøyelsen

- Fra husdyrgjødsel Lystgass, N2O
- Fra husdyrgjødsel

- Fra handelsgjødsel
- + litt fra andre kilder

+ litt fra gris, fjørfe, 

hest…….

Karbondioksid,CO2

Små mengder; kalk, 
brenning av halm.....



CO2

- Dyrking av jord – belastes sektoren arealbruksendring
- Bruk av fossilt drivstoff – belastet transportsektoren

Klimagasser fra jordbruket- nasjonalt regnskap



Kilder til klimagasser fra jordbruket

Nasjonalt utslipp under jordbruk

+
- Fossilt drivstoff, oppvarming etc

- Produksjon av mineralgjødsel, plantevernmidler etc

- Fôrproduksjon i utlandet og arealbruksendring

- Transport og prosessering av fôr

=  Fram til produktet leveres fra gården

(=gårdsmodell)

+
Transport, prosessering, pakking, salg av produkter

+ matavfall

= Livsløpsverdi (livsløpsanalyse = LCA)



Utslipp av klimagasser- 2019 (millioner tonn CO2 ekv)

Klimaavtrykk- jordbruket:
- Utgjør:  8,8%

Det aller meste stammer fra
husdyrproduksjonene:
- Fôrproduksjon
- Fra dyra

Metan (CH4)
Lystgass (N2O) 
Karbondioksid (CO2) 



Albedo (Bryn, 2018):
a) Mengden absorbert kortbølga stråling

varierer med årstid,  tid på døgnet etc

b) Overflatas refleksjonsevne (farge,
struktur, form etc):

- Vann            ~ 0,03-0,1
- Snø               ~ 0,6-0,9
- Barskog       ~ 0,05-0,15
- løvskog        ~ 0,13-0,20
- Grasmark    ~ 0,16-0,26



Matproduksjon blir konsentrert til de klimatisk beste jordbruksområdene 

Seter i Hemsedal. Bildene ble 
tatt med 10 års mellomrom; 
1994, 2004, 2014 (Puschmann, 
etter Stensgaard, 2017)

Gjengroing skjer raskt uten drøvtyggere

Oskar Puschmann , NIBIO og Anders 
Beer Wilse



Albedoeffekt eller karbonbinding?

VS

NIBIO

Karbonbinding



Drøvtyggere vs biologisk mangfold under norske forhold

«Rundt 50 prosent av de truede artene på Norsk rødliste for 
arter i 2015 knyttes til kulturlandskap og åpent lavland. Tiltak 
som økt slått og beitebruk har stor effekt for å opprettholde 
viktige naturtyper i jordbruket som slåtteeng og kystlynghei».

Mindre artsmangfold

Mindre albedoeffekt

Øker drivhuseffekten

Oskar Puschmann , NIBIO 
og Anders Beer Wilse



Hva betyr bærekraftig matproduksjon?

Bærekraftig matproduksjon: «Produksjon som dekker 
dagens behov av mat uten å redusere muligheten for de 
kommende generasjoner til å produsere nok mat for seg»

Nok mat

Klimagasser

Biologisk mangfold 

Andre miljøpåvirkninger 

Kriterier: Faktorer som påvirker 
matproduksjonen

Likevel- Viktig med kutt i utslipp av 
klimagasser fra matproduksjonen, men 
uten at det reduserer produksjonen



Klimakutt i jordbruket

Statens krav:
Reduksjon med 5 millioner tonn 

CO2 ekv i periode 2021-2030

Basisår: 2005

Nationen, 4. februar 2019


