
Veileder

Landbruk i kommuner
Kommunene og fylkeskommunene kan bidra til klimaomstillingen i landbruket i samarbeid
med næringen.

Landbruket omfatter jordbruk, skogbruk og hagebruk. Jordbruk står for rundt ni prosent av Norges

utslipp av klimagasser. Næringen vil selv gjennomføre tiltak for å redusere sine utslipp. Kommunene kan

imidlertid bidra med å legge til rette for klimaomstillingen.

Veiledningen konkretiserer kommunenes roller mot landbruket og viser hvilke verktøy kommunene har

som endringsaktør. Kommunene vil finne konkrete klimatiltak. Tiltakene kan være utgangspunkt for

kommunen sitt arbeid med å bidra til omstilling gjennom samarbeid med landbruket. 

Fylkeskommunene er regional utviklingsaktør for landbruksnæringen og har ansvar for

opplæringstilbudet i videregående skole inkludert naturbruksskoler.

Kommunens og fylkeskommunens handlingsrom

Jordbruk - redusere utslipp og øke karbonlagring

Skogbruk - øke karbonopptak

Redusere nedbygging av skog og myr

Fornybar energi og energieffektivisering

Andre klimatiltak – byggematerialer, matsvinn med mer
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Veileder: Landbruk i kommuner

Kommunens og fylkeskommunens handlingsrom

Kommunene kan bidra til landbrukets omstilling mot lavutslippssamfunnet gjennom sine roller som

myndighet, pådriver og nettverksbygger i tillegg til å være skogeier.

Kommunens roller

Kommunen kan påvirke landbruket i en mer klimavennlig retning først og fremst i rollen som lokal

planmyndighet og landbruksmyndighet. Kommunen kan også gå sammen med næringen og legge til

rette for kompetanseoppbygging og pilotforsøk om klimatiltak.

Kommunen skal også ivareta hensynet til klimaendringer i landbruket gjennom planarbeidet. Statlige

planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (SPR) gir føringer for kommunenes

og fylkeskommunenes arbeid.

Lovdata

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning

Miljødirektoratets veileder

Hvordan ta hensyn til klimaendringer i plan?

Lokal planmyndighet

Gjennom den kommunale planleggingen etter plan- og bygningsloven legges de langsiktige rammene for

samfunnsutviklingen, inkludert framtidig arealdisponering. I planarbeidet kan kommunene inkludere

klimahensyn. Dette kan gjøres ved å vie plass til landbrukssektoren i klima- og energiplaner. Kommuner

kan også innarbeide klimahensyn i tematiske planer f.eks. «kommunedelplan for landbruket».

Kommunene og fylkeskommunene skal gjennom planlegging og annen myndighetsutøvelse bidra til å

redusere klimagassutslipp. Dette står i statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og

klimatilpasning. I kommunens klima- og energiplanlegging kan også landbrukssektoren inkluderes.

Flere kommuner velger å lage en egen klima- og energiplan.

Relevante lenker
Eksempler på hvordan landbruk er integrert i kommuner og fylkeskommuners klima- og energiplaner.

Østfold fylkeskommune - Klima Østfold 2019

Skien kommunedelplan for klima og energi – 2018

Skien kommune – klimahandlingsprogram – 2018
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Elverum kommune strategisk plan: Klima og energi I Elverum -2020 – mål og tiltak for
landbruk

Kunnskapsgrunnlaget

Klimakur 2030: Klimatiltak i skog og arealbruk

miljodirektoratet.no

Landbruk i kommunale klima- og energiplaner

Kunnskapsgrunnlag og kilder. Nibio har laget oversikt for Klima Østfold som bidrag til Østfold kommunenes

arbeid med kommunale klima- og energiplaner.

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning

lovdata.no

Miljø- og klimahensyn i arealplanlegging

Miljødirektoratet.no

Miljødirektoratets kommunefordelte utslippsregnskap er et godt utgangspunkt for å inkludere

landbruket i klima og energiplanlegging. Utslippsregnskapet gir en oversikt over klimagassutslipp i

kommunen, inkludert fra landbrukssektoren.

I klimagassregnskapet føres klimagassutslippene fra landbruket i hovedsak under jordbrukssektoren, i

deler av sektoren for skog og annen arealbruk (arealbrukssektoren) og under annen forbrenning.

Relevante lenker og ressurser

Miljødirektoratets maler for klimagassregnskap

Klimasmart landbruk

Landbruket har etablert «Klimasmart landbruk» som utvikler klimagasskalkulator for bruk til analyser av

klimagassutslipp og rådgivning på gårdsnivå

Klimagassregnskap for arealbrukssektoren i Oslo

NIBIO-rapport 2018 for Oslo kommune

Lokal landbruksmyndighet

Tilskuddsordninger

En viktig del av kommunens miljø- og klimaarbeid rettet mot landbruket knyttes til tilskuddsordninger.

Kommunen vedtar en rekke tilskudd. Landbruksdirektoratet og statsforvalteren gir føringer for

kommunens tilskuddsordninger samtidig som de har egne støtteordninger for landbruket. Relevante

ordninger er:

I jordbrukssektoren føres utslipp fra fordøyelsesprosesser hos husdyr og utslipp fra
gjødselhåndtering, og lystgass fra dyrket mark.

I arealbrukssektoren føres opptak og utslipp av klimagasser på jordbruksarealene, det vil si dyrket
mark og beite, og i skog.

I annen forbrenning føres utslipp fra oppvarming av landbruksbygninger og fra drivstoff i
landbruksmaskiner.
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Kommunale:

Regionale:

Nasjonale:

Kommunen

Kommunen kan gi midler til klimatiltak gjennom flere støtteordninger. En tilskuddordning er spesielle

miljøtiltak i landbruket (SMIL). Her kan kommunen gi investeringstilskudd til foretak som

gjennomfører klimatiltak utover vanlig jordbruksdrift. Kommunene lager lokale retningslinjer for

SMIL. Tilskudd innen SMIL blir i hovedsak gitt til enkelttiltak.

For eksempel kan kommunen støtte dekke på gjødsellager som reduserer utslipp av både metan og

ammoniakk til luft. Kommunen vedtar også tilskudd til drenering. Drenering bidrar til bedre

utnyttelse av gjødsla samtidig som godt drenert jord slipper ut mindre lystgass enn jord som er dårlig

drenert. Kommunen vedtar videre tilskudd etter ordningene om produksjonstilskudd, regionale

miljøtilskudd under de fylkesvise regionale miljøprogrammene (RMP) og til nærings- og miljøtiltak i

skogbruket.

De regionale miljøtilskuddene er, årlige tilskudd, basert på faste kriterier som vedtas av kommunene,

men det er Statsforvalteren som fastsetter forskriften med vilkår. Produksjonstilskudd har som formål å

bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk.

Innen skogbruk kan kommunen stimulere til tiltak som øker skogens evne til å ta opp karbon.

Kommunen kan gi skogeiere støtte til tiltak som bidrar til økt volumproduksjon og bedre kvalitet på

skogen. Ordningen inkluderer gjødsling av skog og tettere planting etter hogst. Midlene forvaltes etter

forskrift om Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK). Økt volumproduksjon i skogen bidrar i seg

selv til økt binding av CO2. Tømmer med bedre kvalitet kan brukes til mer langtlevende treprodukter,

som øker klimanytten. Tilskuddsnivå for ordningene, føringer og søknadsfrister fastsettes sentralt av

Landbruksdirektoratet.

Statsforvalteren

Statsforvalteren har ansvaret for utarbeiding av regionale miljøprogram hvert 4. år hvor kommuner,

fylkeskommunen og landbruksorganisasjoner er involvert. Tiltakene i de regionale miljøprogrammene

(RMP) blir prioritert ut fra hva som vurderes å være de største miljøutfordringene i fylket. De

regionale miljøtilskuddene skal fremme ulike miljøformål, bla redusere utslipp til luft.

Fylkene kan ha ulik prioritering av tiltak og tilskuddssatser, avhengig av hva som anses å være de

viktigst utfordringene. Statsforvalteren kan gjennom RMP gi føringer for å redusere klimagassutslipp i

kommunenes tilskuddsordninger, slik som tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel, og til

tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

tilskudd til drenering av jordbruksjord

produksjonstilskudd i jordbruket

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

fylkesvise regionale miljøtilskudd (RMP)

tilskudd til levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg
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fangvekster for økt binding og lagring av karbon.

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet utformer Nasjonalt Miljøprogram med mål og virkemidler for miljø- og

klimaarbeidet i jordbruket. Programmet gir føringer for ordningene som forvaltes på fylkes- og

kommunalt nivå. Landbruksdirektoratet behandler i tillegg søknader om tilskudd for levering av

husdyrgjødsel til biogassanlegg. Denne ordningen kan bidra til å redusere klimagassutslipp, som

metan fra gjødsellager, og gi biogass til erstatning for fossil energi.

Ressurser

Les mer om tilskuddsordninger i landbruket slik som SMIL, RMP, NMSK på
Landbruksdirektoratets nettsider

For forvaltningen:

landbruksdirektoratet.no

For landbruket:

landbruksdirektoratet.no

Relevante lovdata-lenker

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Trøndelag

Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Forskrift om tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Forskrift om berekraftig skogbruk

Nydyrking av jord

Kommunen skal behandle søknader om nydyrking av jord. Ved søknadsbehandling skal kommunen

vurdere om tiltaket medfører vesentlig miljøpåvirkning, og avveie disse virkningene mot bondens nytte

av tiltaket.

Konsekvensutredning: Er arealet over 50 dekar, skal tiltaket konsekvensvurderes.

Konsekvensvurderingen skal se på om tiltaket kommer i konflikt med statlige planretningslinjer,

inkludert planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning. Nydyrkingstiltak på

mindre enn 50 dekar skal også konsekvensvurderes dersom tiltaket fører til vesentlig påvirkning på

naturmangfold eller andre viktige miljøhensyn.

Forbud mot nydyrking av myr

Landbruk i kommuner
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Det er vedtatt forbud mot nydyrking av myr. Forbudet har som formål å bevare myr for å redusere

klimagassutslipp. Kommunen kan gi dispensasjon fra forbudet i enkelttilfeller, men skal ved vurdering av

søknader om dispensasjon, veie tiltaket opp mot klimahensyn i tillegg til kulturlandskapsverdier og

naturverdier.

Når må planen eller tiltaket konsekvensutredes?

miljodirektoratet.no

Landbruksdirektoratets veileder til forskrift om nydyrking

Forskrift om nydyrking – kommentarer til regelverk

Jordlova

lovdata.no

Forskrift om nydyrking

lovdata.no

Kommunen som skogeier

Som grunneier har kommunen stor innflytelse over forvaltningen av egne skogressurser. Kommunen kan

gjøre klimatiltak i egen skog og drifte skogbruket på en klimavennlig måte gjennom sine kommunale

skogforetak.

Klimasats-prosjekt i Frogn kommune

Klimavennlig skogbruksplan for kommuneskogen – en driftsplan for kommuneskogen med klimahensyn

Pådriver og tilrettelegger

Kommunen kan ta initiativ til fagdager og informasjonsmøter for landbruksnæringen i samarbeid med

rådgivningstjenesten og forskningsinstitusjoner. Sammen med landbruksnæringen og andre

næringsaktører som avfallssektoren, kan kommunen sette i gang pilotprosjekter for uttesting av nye

klimavennlige løsninger i landbruket. Slik kan kommunen bygge nettverk og utvikle samarbeid mellom

ulike landbruksaktører for felles læring og erfaringsutveksling.

Klimasats-prosjekter

Se søknader, tilsagn og beskrivelser av prosjekter som har fått Klimasats-støtte.

Den dyktige bonden

Klimapodcast - Landbrukskontoret for Hadeland - 2018 –Et prosjekt som satser på å heve kompetansen i

jordbruket om klimavennlig og bærekraftig drift

Utvidelse av prosjektet "Den dyktige bonden" med Østre Toten. 2019. Utvide prosj. «Den
dyktige bonden» med Østre Toten

Klimapodcast fra miljødirektoratet

Klimareduksjon i veksthusnæringen

Stavanger kommune 2020 -kartlegging av klimagassreduserende tiltak og barrierer for omstilling.

Klimasats i landbruket i Steinkjer kommune

2017 – kartlegging av klimagassreduksjon i landbruket
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Fornybare energikilder for landbruksbygg

Stange kommune 2019 – fremme bruk av fornybare energikilder i landbruksbygg.

Kartlegge landbrukets transport på offentlig vei

Hå kommune 2020 – kartlegging av traktorkjøring på offentlig for å vurdere klimatitiltak i landbruksplan

Fylkeskommunens roller

Regional planlegger for landbruket

Fylkeskommunen har ansvar for regional plan for næringsutvikling i landbruket. Den regionale planen

for landbruk skal fungere som et styringsverktøy som er retningsgivende for utviklingstiltak, prosjekt og

virkemiddelbruk på regionalt og kommunalt nivå. Gjennom det regionale planarbeidet kan

fylkeskommunen ta initiativ til en egen klimaplan hvor landbrukets bidrag til å løse klimautfordringene

integreres.

Regional samfunnsutvikler

Fylkeskommunene kan skape møteplasser for læring og erfaringsutveksling om klimatiltak gjennom

fagdager og nettverkssamarbeid mellom kommuner, landbruksnæringen og fagmiljøer. Fylkeskommunen

har en lederrolle i det regionale partnerskapet for næringsutviklingen i landbruket. Slike regionale

partnerskap omfatter samarbeid med relevante aktører i fylket der næringsorganisasjonene,

statsforvalteren, kommuner, Innovasjon Norge og universitets- og høgskolesektoren inngår. Her legges

det føringer for regionale prioriteringer når det gjelder bruken av de næringsrettede virkemidlene i

landbruket, inkludert prioteringer av klimavennlige og energieffektive løsninger.

Videregående skoler med naturbrukslinjer

Fylkeskommunene har ansvaret for et tilpasset og relevant opplæringstilbud for de videregående skolene

og for fagskolene. Her kan fylkeskommunen påvirke de naturbruksrelaterte yrkesfagutdanningene i

retning av lavutslippssamfunnet. Fylkeskommunen kan også ta en rolle som tilrettelegger og pådriver.

Fylkeskommunen kan legge til rette for inspirasjonsdager rundt klima og fornybar energi, kursing av

elever og lærere eller uttesting av fornybare løsninger til bruk i landbruket.

I samarbeid med kommuner, statsforvalterens landbruksavdeling, næringsorganisasjonene, og fagmiljøer

kan fylkeskommunen starte pilotprosjekter og bidra til kunnskapsutveksling.

Tilskuddsordninger

Fylkeskommunen kan gjennom sine tilskuddsordninger bidra til kompetanseheving om

klimagassreduserende tiltak i landbruket. Ordningene er fastsatt i henhold til forskrift om regionale

tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket. Kommuner og

næringsutøvere i landbruket kan søke.

Fossilfritt landbruk 2030
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Et prosjekt der Hvam videregående skole som er en naturbruksskole brukes som nav i utvikling av

lavutslippsløsninger for landbruket

Klimasmart landbruk 2.0

Østfold fylkeskommune 2016 samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommune, naturbruksskoler, vitenskapssenter,

Bondelaget og Norsk landbruksrådgivning. Formålet er kunnskapsheving og økt motivasjon for å gjennomføre

tiltak på eget bruk.

Klimasmart landbruk i Østfold 2016

Østfold fylkeskommune – klimatiltak i gårdsdriften

Landbrukets klima og energisenter» på Mære landbruksskole i Trøndelag

En arena etablert i 2015 for FoU, kunnskapsformidling og ulike demonstrasjonsanlegg

Regional tilskuddsordning for kompetanseutvikling i landbruket

Midler til regionale rekrutterings- og kompetansetiltak - Landbruksdirektoratet

Forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i
landbruket

lovdata.no

Sist oppdatert 31.10.2019
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Veileder: Landbruk i kommuner

Jordbruk - redusere utslipp og øke karbonlagring

Om utslippene fra jordbruk
Jordbruket er den største kilden til utslipp av klimagassene metan og lystgass. Det meste av

metanutslippene kommer fra dyrenes fordøyelse, først og fremst fra drøvtyggere. I tillegg slippes det ut

klimagasser som karbondioksid, metan og lystgass ved å dyrke opp myr. Størsteparten av utslippene av

lystgass kommer fra spredning av mineral - og husdyrgjødsel. I tillegg kommer utslipp fra forbrenning av

fossil olje og gass til oppvarming og bruk av diesel til landbruksmaskiner.

Kommunen og fylkeskommunen kan bidra til å bevisstgjøre og fremme klimatiltak innen jordbruk.

Hvilke klimatiltak kan du finne her.

Relevante lenker og ressurser

Klimasmart landbruk i Østfold - Østfold fylkeskommune 2016

Klimasats-prosjekt: Fylkeskommunen sammen med 17 nabokommuner, naturbruksskoler og

landbruksrådgivere vil øke kunnskap om klimatiltak i landbruket, inkludert drenering og energieffektiv bruk av

landbruksmaskiner.

Klimapåverknad - gjødsling i dal- og fjellbygd

Klimasats-prosjekt: Klimapåverknad- gjødsling i dal- og fjellbygd. Øystre Slidre kommune 2016

Bruk av eltraktor og bruk av roboter ved Senter for presisjonsjordbruk

NIBIO

Dårlig drenerte jordbruksarealer kan gi økte utslipp av lystgass. Dreneringstiltak kan redusere
lystgassutslipp og øke avlingene gjennom å gi plantene bedre vilkår for vekst og utnytting av
næringsstoff.

Belgvekster, for eksempel kløver i eng, fikserer nitrogen fra lufta. Bruk av belgvekster vil kunne
redusere behovet for å tilføre nitrogen med mineralgjødsel, noe som reduserer lystgassutslippene.

Husdyrgjødsel inneholder ammoniakk. Ved å optimalisere tidspunkt og metode for spredning av
husdyrgjødsel kan ammoniakktap reduseres. Dermed vil også indirekte lystgassutslipp reduseres.
Bedre utnyttelse av nitrogenet i husdyrgjødsel kan redusere behovet for bruk av mineralgjødsel og
dermed også gi redusert lystgassutslipp fra nitrogen i mineralgjødsel. Balansert gjødsling som er
tilpasset plantenes behov vil redusere faren for direkte lystgassutslipp, og utslipp som følge av
avrenning til vassdrag.

Tak og ulike dekker på husdyrgjødsellager vil redusere ammoniakktapet. Naturlige skorper og
porøse dekker, som for eksempel halm og lecakuler, vil i tillegg redusere metanutslippet.

Biogassproduksjon fra husdyrgjødsel vil redusere både metan- og lystgassutslipp siden gjødsla
lagres kortere tid i gjødsellager på gården. Den produserte biogassen kan erstatte fossilt drivstoff,
og bioresten kan brukes som gjødsel.
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https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/2016/klimasmart-landbruk-i-ostfold/
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Utslippsreduksjoner i norsk jordbruk. Kunnskapsstatus og tiltaksmuligheter

NIBIO-rapport med oversikter over jordbrukstiltak med vekt på jord og planteproduksjon

Gjødselhåndbok for husdyrgjødsel N, optimal N-gjødsling til korn, N- status i vekstsesongen

NIBIO

Nitrogen-kalkulatorer for husdyrgjødsel N, optimal N-gjødsling til korn, N- status i
vekstsesongen 

NIBIO

Veileder for miljø- og klimatiltak i landbruket

NIBIO – råd om tiltak om jordhelse, reduksjon av klimagasser, klimatilpasning, karbonbinding og biomangfold.

Relevante lenker og ressurser

Karbon i jord – Trøndelag

Klimasats-prosjekt: Trøndelag fylkeskommune 2020 – pilotprosjekt om karbonlagring i jord, regenerativt

jordbruk. I samarbeid med naturbruksskoler, NTNU, Norsk Landbruksrådgivning.

Lokal produksjon av biokull og bioenergi

Klimasats-prosjekt: Pilotanlegg for biokull- og varmeproduksjon fra park- og skogavfall Sandnes kommune

2017

Bruk og produksjon av biokol på gardsskala

Klimasats-prosjekt: Produksjon og bruk av biokull på gårdsnivå. Aurland kommune 2020.

Klimakompost - biokol som tilsetting i kompost

Klimasats-prosjekt: Biokull som tilsetting i kompost. Aurland kommune 2020.

Humus- og karbonbindingsprosjekt Buskerud 2020

Klimasats-prosjekt: Krødsherad kommune 2020 – kommunen skal sammen med Sigdal og Modum kommune

prøve ut tiltak som binder karbon i jorda.

Produksjon av biokull

Klimasats-prosjekt: Sandnes 2020

Muligheter og utfordringer for økt karbonbinding i jordbruksjord

NIBIO-rapport med gjennomgang av aktuelle tiltak og klimaeffekter.

Bruk av fangvekster kan øke karbonbinding gjennom et voksende plantedekke utover senhøsten og
vinteren. Fangvekster kan også ta opp overflødig nitrogen og dermed redusere de indirekte
lystgassutslippene fra gjødsling.

Bruk av vekstskifter der man veksler mellom åkervekster (korn, oljevekster, potet, grønsaker) og år
med grasproduksjon kan bidra til å opprettholde karboninnholdet i jord og gi bedre jordhelse.

Bruk av vekster med dype røtter (kløver, luserne, bladfaks, sikori) kan gi en mer stabil
karbonlagring.

Forbedring av jordstrukturen ved å unngå kjøring med tunge maskiner, grøfte, kalke og tilføre
organisk materiale gir bedre vilkår for karbonlagring.

Biokull (forkullet organisk materiale) kan brukes til å lagre karbon i jorda, og kan ha en
jordforbedrende effekt ved at det holder på næringsstoffer og fuktighet.

Landbruk i kommuner

Miljødirektoratet | 14.04.21 Side 10 av 22

https://precisionag.no/nb/hjem-2/
https://nibio.no/tema/miljo/tiltaksveileder-for-landbruket/tiltak-mot-klimagassutslipp-fra-landbruket?locationfilter=true
https://www.nibio.no/tema/jord/gjodslingshandbok
https://www.nibio.no/tema/jord/nitrogenkalkulatorer
http://www.nibio.no/tiltak
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/2020/karbon-i-jord--trondelag/
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/2017/lokal-produksjon-av-biokull-og-bioenergi/
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/2020/bruk-og-produksjon-av-biokol-pa-gardsskala/
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/2020/klimakompost---biokol-som-tilsetting-i-kompost/
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/2020/humus--og-karbonbindingsprosjekt-buskerud-2020/
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/2020/produksjon-av-biokull/
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Klimatiltak i Trondheim kommune

NIBIO-rapport: utredning av potensialet for klimatiltak i jord- og skogbruk. Rapport nr 103, 2020.

Norsk landbruksrådgivning:  fagartikler om biogass, solenergi og biorest som gjødsel

nlr.no - Norsk Landbruksrådgiving

Mattilsynets veileder til gjødselvareforskriften

mattilsynet.no

Forskrift om gjødslingsplanlegging

lovdata.no

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav

lovdata.no

Relevante lenker og ressurser

Klimasats i Steinkjer

Klimasats-prosjekt: en kartlegging av potensial for klimagassreduksjon i det lokale landbruket, inkludert

husdyrproduksjon.

Mulige tiltak for reduksjon av klimagassutslipp fra husdyrsektoren

NMBU-rapport med oversikt over tiltak innen husdyrsektoren.

Forskrift om tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg

lovdata.no

Bedre grovfôrkvalitet gjennom å høste gras på tidligere utviklingsstadium. Tidlig høstet grasavling
har høyere fôrverdi og lavere fiberinnhold, som er gunstig for fôropptak og metanutskillelse hos
drøvtyggere.

Bedre dyrehelse og fruktbarhet, samt avlstiltak kan gi mer effektiv produksjon.

Bruk av tilsetningsstoffer i fôret til drøvtyggere kan redusere metandannelse fra fordøyelsen
(vomgjæring).

Økt beiting for melkeku. Ungt beitegras har lavere fiberinnhold enn høstet grovfôr
Metanutskillelse fra melkeku vil reduseres gjennom å øke andelen av fôropptaket som kommer fra
beite. Det er også en klimagevinst at dyra skaffer fôr selv, uten bruk av maskiner og
innsatsfaktorer.

Driften kan dreies mot andre husdyrslag eller gå fra kjøttproduksjon til plantevekster.

Sist oppdatert 31.10.2019
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Veileder: Landbruk i kommuner

Skogbruk - øke karbonopptak

Om opptak i skog
Tiltak som stimulerer til økt tilvekst i skog, vil øke skogens kapasitet til å ta opp karbon fra atmosfæren.

Økt vekst gir mer tømmer, som kan brukes til å erstatte fossile råvarer og dermed redusere utslipp i

andre sektorer. Økt kvalitet gjør at en større andel av tømmeret vil kunne brukes til langlevde produkter.

Det vil øke klimanytten av tømmeret.

De fleste skogskjøtseltiltak har til hensikt å øke skogens vekst eller kvalitet eller begge deler. Det er i

første rekke opp til skogeiere å utføre tiltakene. Skogeiere er forpliktet til å forynge skogen etter hogst.

Oppfyllingen av foryngelsesplikten følger av forskrift for bærekraftig skogbruk. Kommunen skal ved

stikkprøver kontrollere om nødvendige foryngelsestiltak er gjennomført og om foryngelsen er

tilfredsstillende etablert.

Skogen i Norge har årlig et netto opptak av klimagasser som tilsvarer om lag halvparten av utslippene

i andre sektorer. Det årlige netto opptaket er forventet å avta framover på grunn av en økende andel

gammel skog (skog som ikke lenger er i sin mest produktive vekstfase), økt hogst på grunn av at mer

hogstmodent volum blir tilgjengelig framover, og til dels lavere investeringer i skogkultur de siste

tiårene.

Kommunen er skogmyndighet og kan veilede og bevisstgjøre om klimatiltak blant skogeiere. Kommuner

som er skogeiere selv, kan gjennom egne kommunale skogforetak iverksette klimatiltak.

Skogeier kan øke tilplanting på nye arealer slik at skogarealet øker.

Økt skogplanteforedling. Foredle fram skogplanter som er mer robust og gir høyere produksjon
enn bestandsfrø sanket i skogen.

Skifte av treslag på egnede arealer og riktig treslagsvalg i foryngelsen etter hogst. Riktig
treslagsvalg ved foryngelse av skog har stor betydning for produksjon og dermed opptak av CO2.

På mark med høy produksjonsevne kan gran gi best produksjon. Furu har som regel størst
produksjon på mark med lav produksjonsevne. Andre faktorer vil også kunne spille en rolle for
hva som er riktig på den spesifikke lokaliteten, slik som å redusere risiko for skader. For
eksempel er bjørk egnet på råteutsatt mark.

Økt plantetetthet i foryngelsen og suppleringsplanting er tiltak for å sikre at det kommer opp igjen
skog etter hogst og at denne får et godt utgangspunkt for vekst.

Suppleringsplanting vil si å supplere inn med nye planter dersom mange av de som ble plantet
i første omgang dør. Kommunen kan gi tilskudd til både tettere planting og suppleringsplanting
som klimatiltak.

Ungskogpleie som gir best mulig utviklingsmuligheter for fremtidstrærne, for eksempel gjennom å
fjerne konkurrerende trær eller å regulere avstanden mellom dem.

Nitrogengjødsling av skog. Gjødsling er et tiltak for å øke opptaket av klimagasser på eksisterende
skogarealer.

Der hvor mangel på nitrogen begrenser skogens tilvekst, vil gjødsling gi økt diameter- og
høydevekst, og dermed øke det årlige CO2-opptaket. Engangsgjødsling med nitrogen gir økt
tilvekst i 8-10 år framover. Normalt er det mest økonomisk gunstig å gjødsle med nitrogen i
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Relevante lenker og ressurser

Målrettet gjødsling av skog som klimatiltak

Klimasats-prosjekt: Miljødirektoratet, Statens landbruksforvaltning og Norsk institutt for skog og landskap.

2014.

Klimatiltak i Trondheim kommune

Klimasats-prosjekt: utredning av potensialet for klimatiltak i jord- og skogbruk.

Skogskjøtsel

landbruksdirektorate.no

Tilskuddsordninger i skogbruket

Ordninger for skogbruk - Landbruksdirektoratet

Vern eller bruk av skog som klimatiltak

Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet og Norsk institutt for skog og landskap. 2014. Rapport M519

Klimakur 2030

NIBIO: Beskrivelse av utvalgte klimatiltak knyttet til skog

Forskrift om berekraftig skogbruk og foryngelsesplikten

lovdata.no

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

lovdata.no

Klimatiltak i skog innebærer mer intensive produksjonsformer og har potensial for å påvirke

naturmangfold og andre miljøverdier. Dette bør sees i sammenheng når klimatiltak skal vurderes. For

eksempel kan lokalitet og størrelse på tiltaket ha noe å si for hvordan naturmangfold og andre

miljøverdier påvirkes.

tynnede bestander mot slutten av omløpstiden.

Redusere hogst av ungskog. Ved å vente med å hogge til skogen er hogstmoden og forlenge
omløpstiden noe utover vanlig hogstmodenhetsalder, vil kunne øke skogens CO2-opptak.

Økt bruk av trevirke til langlevde produkter hvor det erstatter fossile råvarer eller energiintensive
materialer. For eksempel kan bruk av tre i bygningsmaterialer gi høy substitusjonseffekt, samtidig
som karbonet forblir lageret i treproduktet.

Sist oppdatert 31.10.2019
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Veileder: Landbruk i kommuner

Redusere nedbygging av skog og myr
Skog og myr binder og lagrer store mengder karbon og kalles karbonrike arealer.

Om utslipp fra avskoging
Avskoging, det vil si permanent omdisponering av skog til andre formål som bebyggelse, veibygging og

jordbruk, er en betydelig kilde til utslipp av CO2 fra jord og vegetasjon. I tillegg reduseres mulighetene

for fremtidig opptak av CO2 på disse arealene. Planting av skog på nye arealer, og naturlig gjengroing,

vil virke andre veien. Skogarealene øker, noe som gir økt opptak av CO2. I Norge har arealet som

avskoges over tid vært større enn det arealet som tilplantes eller gror igjen naturlig. Det vil si at

skogarealet i Norge har hatt en liten reduksjon.

Skogen som avskoges har generelt hatt en høyere bonitet (vokser bedre) enn gjennomsnittsskogen.

Arealene som gror igjen, gjerne opp mot fjellet, har ofte lav bonitet og dermed lavere opptak av CO2.

Årlige opptak som følge av planting og gjengroing kan dermed ikke kompensere det årlige utslippet

forbundet med avskoging.

Gjennom arealplanlegging kan kommuner og fylkeskommuner avgjøre om arealer skal omdisponeres til

utbyggingsformål eller tas vare på som ubebygde arealer.

Skogbruk – tiltak som reduserer tap av skogarealer:
Kommunen kan innarbeide avskoging som tema i de dokumentene og prosessene som styrer

arealplanleggingen.

Planting av skog på nye arealer som klimatiltak - egnede arealer og miljøkriterier

Miljødirektoratet, Statens landbruksforvaltning og Norsk institutt for skog og landskap. 2013.

Tiltak og virkemidler forredusert klimagassutslipp fra avskoging i Norge

Miljødirektoratets rapport M-1043

Veileder for pilotfase i Nordland, Nord-Trøndelag og Rogaland

Miljødirektoratets og landbruksdirektoratet rapport M-407

Utredning av potensialet for klimatiltak i jord- og skogbruk

NIBIO: Klimatiltak i Trondheim kommune

Effekter av planting av skog på nye arealer

NIBIO - Betydning for klima, miljø og næring.

Analyse av størrelse, årsaker til og reduksjonsmuligheter for avskoging i Norge

NIBIO

Karbondynamikk ved ulike hogstformer og avvirkningsstrategier

En litteraturstudie med fokus på Oslo kommuneskog. Oppdragsrapport fra Skog og landskap 04/2015
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Om myr som karbonlager
Myr er et økosystem med høy grunnvannstand, der nedbrytningen av dødt organisk materiale går så

langsomt at det skjer en opphopning av delvis omdannet organisk mater iale. For at et areal skal

defineres som en myr, må det organiske sjiktet være minst 30 centimeter dypt . Myr har som følge av

disse prosessene et svært høyt innhold av karbon. Jo dypere myren er jo større er karbonlageret.

Myrer blir drenert for å etablere dyrket mark og for å ta ut torv til bruk i dyrkingsmedier eller i

jordforbedringsprodukter. Dyrkingsmedier med torv brukes i for eksempel parker, hagebruk og

drivhus. Tidligere ble også myrer drenert for skogproduksjon, men dette har vært forbudt siden 2007.

Når myr dreneres og dyrkes opp, tilføres det oksygen til jorda og torvlaget blir raskere brutt ned.

Nedbrytingen av dette karbonlageret fører til økt utslipp av CO2, og av lystgass dersom torvlaget i

tillegg inneholder nitrogen.

Omdisponering av myr til utbygde arealer som veier, boligfelt og hytter fører også til at det slippes ut

store mengder klimagasser.

Kommunene har en viktig rolle i å bevare myr, særlig i plansaker, men også i egen drift og i

kommunikasjon med egne innbyggere. Noen tiltak er listet opp under.

Myr – tiltak for å bevare myr som karbonlager

Kommunen kan innarbeide myr som tema i de dokumentene og prosessene som styrer

arealplanleggingen ved for eksempel plansaker angående nydyrking av myr til jordbruksformål eller

nedbygging til vei, bolig, næringsbygg med mer.

Kommunen kan kjøpe torvfrie alternativer til eget bruk, for eksempel i parkdrift. Informer e

innbyggere om negative effekter ved bruk av torv, og opplyse om torvfrie produkter, hvor de kan

kjøpes, og hva de kan brukes til. For eksempel kan kompost brukes til jordforbedring rundt busker

og bed, og til anlegning av plen.

Utfasing av torvbruk i Stavanger

Klimasats-prosjekt: Stavanger kommune ønsker å gå foran i utviklingen mot et «torvfritt samfunn» ved å fase ut

bruk av torv og samtidig utvikle og anvende mer klimavennlige erstatningsprodukter.

Utfasing av torv i Oslokompost

Klimasats-prosjekt: Oslo kommune 2020. Forsøksanlegg med vermikompost (markkompost).

Avfall Norges kompostportal

oversikt over hvor en kan kjøpe torvfri jord

Plan for restaurering av våtmark i Norge 2016

Miljødirektoratets rapport M-644.

Utfasing av uttak og bruk av torv

Miljødirektoratets rapport M-951

Forslag til plan for overgang fra bruk av torvbaserte til torvfrie produkter

Miljødirektoratet 2020

Forskrift om nydyrking og kommunal behandling av torvuttak og krav til konsekvensutredning

lovdata.no
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https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/2018/utfasing-av-torvbruk-i-stavanger/
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/2020/utfasing-av-torv-i-oslokompost/
http://www.kompostportalen.no/
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M644/M644.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2018/januar-2018/utfasing-av-uttak-og-bruk-av-torv/
https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2020/april-2020/forslag-til-plan-for-overgang-fra-bruk-av-torvbaserte-til-torvfrie-produkter/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1997-05-02-423
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Veileder: Landbruk i kommuner

Fornybar energi og energieffektivisering

Oppvarming av bygninger og drivstoff til landbruksmaskiner med fossil olje og gass gir utslipp av

klimagasser. Mulighetene for å bruke fornybar energi i driftsbygninger blir stadig bedre, dette kan være

solenergi, jord- og bergvarme samt bioenergi.

Fyring med mineralolje til oppvarming av driftsbygninger i landbruket blir forbudt fra 1.1.2025. Med

mineralolje menes fyringsolje, diesel med videre. Dette gjelder for eksempel veksthus, og bygg for

dyrehold. Kommunen er myndighet for det nye regelverket, og kan blant annet føre tilsyn med at

forbudet overholdes. 

Fyring med mineralolje til oppvarming

Miljødirektoratets veileder til forbud mot fyring med mineralolje til oppvarming av bygninger

Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger

lovdata.no

Jordbruket produserer biogass fra gjødsel. Ved å bruke bioenergi til oppvarming av bygninger og

biodrivstoff til landbruksmaskiner, reduseres utslippene av klimagasser dersom de erstatter fossile

brensler. Produksjon av biogass vil også redusere metan- og lystgassutslipp fra gjødsellager og

lystgassutslipp fra spredning av gjødsel.

Kommunen kan gjennom sin rolle som pådriver bidra til økt bevissthet om muligheter for å bruke

fornybar energi i landbruket.

Relevante lenker og ressurser

Fornybare energikilder for landbruksbygg

Klimasats-prosjekt: Landbrukskontorene for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange kommune utfører et prosjekt

for å øke bruken av fornybare energikilder i lokale landbruksbygg.

Fossilfri korntørke

Klimasats-prosjekt: Klima Østfold

Redusere klimagassutslipp i veksthusnæringen

Bytte ut fossil energibruk i driftsbygninger i jordbruket og i gartnerier med fossilfrie alternativer

Utvikle nær- og fjernvarmenett der varmeforsyningen er basert på biobrensler fra egne skoger eller
lokale landbruksforetak.

Produksjon av biokull med muligheter for å bruke varmen i produksjonsanlegget i nærvarmenett

Produsere biogass fra husdyrgjødsel til oppvarming

Energiøkonomisering i driftsbygninger og boliger

Samarbeide med bygg- anleggsbransjen om sambruk av utslippsfrie tørkeaggregater.
Tørkeaggregatet kan nyttiggjøres hos kornbonden om høsten, og brukes til byggtørk og
byggoppvarming i byggebransjen om vinteren.
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https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/fossil-fyringsolje-til-oppvarming-av-bygninger-forbudt/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-06-28-1060
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/2019/fornybare-energikilder-for-landbruksbygg/
https://klimaostfold.no/2019/09/06/torker-korn-fossilfritt-ved-hjelp-av-ny-mobil-korntorke/
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/2020/klimareduksjon-i-veksthusnaringen/


Klimasats-prosjekt:Stavanger kommune

Utrede muligheter for å utvide biogassproduksjon ved Søndre Follo Renseanlegg

Klimasats-prosjekt: Ås kommune 2017 sammen med NMBU

Forprosjekt om potensialet for å etablere biogassanlegg basert på husdyrgjødsel og matavfall i
Midt-Gudbrandsdal.

Klimasats-prosjekt: Sør-Fron kommune 2017

Biogassanlegg ved naturbrukskolene

Klimasats-prosjekt: Telemark fylkeskommune 2016 vurdere om naturbruksskoler kan være relevante for

biogassanlegg.

Otta Biogass

Klimasats-prosjekt: forprosjekt om muligheten for å realisere et biogassanlegg på Otta i Sel kommune

Aurland Biogass 2017

Klimasats-prosjekt: forprosjekt om muligheten for å produsere strøm og varmtvann fra biogass. Innlemme

anlegget i undervisningstilbudet til jordbruksskolen.

Utrede potensialet for å produsere biogass

miljødirektoratet.no

Fossilfri korntørk

Webinar av Klima Østfold. 2020. Video og presentasjoner fra webinaret: Fossilfri oppvarming av korntørker -

Klima Østfold

Relevante lenker og ressurser

Fossilfritt landbruk 2030 - klima og bærekraft

Klimasats-prosjekt: Hvam videregående skole (naturbruksskole)

Utslippsfri landbruksdrift i naturbruksutdanningen

Klimasats-prosjekt: Utprøving v minihjullaster ved naturbruksskole. Aust-Agder fylkeskommune 2017

Overgang til lav og utslippsfrie landbruksmaskiner

Klimasats-prosjekt: Møre og Romsdal fylkeskommune 2019.

Ren biodiesel som drivstoff i norsk landbruk

Ruralis-rapport 2019.

 

Investere i utslippsfrie landbruksmaskiner og maskiner på biogass

Øke andelen biodrivstoff til landbruksmaskiner og kjøretøy

Redusere bruk av diesel i landbruksmaskiner og transport, for eksempel gjennom

drivstoffgjerrige kjøreteknikker

presisjonskjøring ved hjelp av GPS for å unngå å kjøre flere ganger på samme areal

omfordeling av leiejord for å redusere transportkjøring

Sist oppdatert 31.10.2019
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https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/2020/klimareduksjon-i-veksthusnaringen/
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/2017/oke-produksjon-og-effektivisering-av-biogass/
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/2017/biogassanlegg-i-midt-gudbrandsdalen/
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/2016/biogassanlegg-ved-naturbrukskolene/
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/2019/otta-biogass/
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/2017/forprosjekt---aurland-biogass/
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energitiltak/fornybar-energi/utrede-potensialet-for-biogass/
https://klimaostfold.no/2020/12/09/video-og-presentasjoner-fra-webinaret-fagdag-fossilfri-korntorker/
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/2019/fossilfritt-landbruk-2030---klima-og-barekraft/
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/2017/utslippsfri-landbruksdrift-i-naturbruksutdanningen/
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/2019/overgang-til-lav-og-utslippsfrie-landbruksmaskiner/
https://ruralis.no/wp-content/uploads/2019/12/notat-3_19-hovedrapport-ren-biodiesel-i-norsk-landbruk.pdf
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Veileder: Landbruk i kommuner

Andre klimatiltak – byggematerialer, matsvinn med
mer

Det er mange andre små og store klimatiltak kommunen kan initiere i egen drift eller bidra til i

samarbeid med landbruksnæringen. Her er noen eksempler:

Kommunen kan gå foran med å kjøpe klimavennlige byggematerialer fra lokale sagbruk.

For å bidra til kompetanseheving og nettverksbygging kan kommunen invitere landbruksnæringen

og andre interessenter til fagdager om økt bruk av fornybare byggematerialer som for eksempel

massivtre i bygg.

Ved å redusere matsvinn og legge opp til klimavennlige menyer i egen drift kan kommunen være et

utstillingsvindu for egne innbyggere.

Kommunen kan veilede om hvordan gårdbrukere kan øke innsamling av landbruksplast, noe som

vil gi reduserte utslipp fra produksjon.

Relevante lenker og ressurser

Klimaomstilling i matnæringen

Klimasats-prosjekt: et prosjekt for å redusere klimagassutslippene fra hele kjeden i matnæringen i tillegg til

energirådgivning i landbruket

Klimasmarte folk, firmaer og landbruk

Klimasats-prosjekt: Østfold fylkeskommune 2019 – klimasmarte gårder, fornybar energiproduksjon, fossilfrie

traktorer og gartnerier, klimasamarbeid med skognæringen med mer.

Matsvinn og klimavennlig mat

miljødirektoratet.no

Innkjøp

Kommuner og andre offentlige innkjøpere skal ta miljøhensyn og fremme klimavennlige løsninger når de kjøper

inn varer og tjenester.

Sist oppdatert 31.10.2019
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https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/2019/klimaomstilling-i-matnaringen/
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/2019/klimasmarte-folk-firmaer-og-landbruk/
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energitiltak/mat-og-matsvinn/
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energitiltak/innkjop/
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