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Landbrukets andel av norske klimagassutslipp
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Norske klimamål – Klimaforliket 2008 
Norge skal være en pådriver i arbeidet for en ny og mer ambisiøs 

internasjonal klimaavtale – den globale temperaturøkningen skal ikke 
overstige 2° C sammenlignet med førindustrielt nivå. 

Klimaforliket innebærer at Norge skal være karbonnøytralt senest i 2030 
Vi skal overoppfylle vår utslippsforpliktelse i Kyoto-forpliktelsen med 10 

prosentpoeng  
Utslippsreduksjoner 15-17 millioner tonn CO2 ekv. i 2020 i forhold til 

forventede utslipp i 2020. To tredjedeler av Norges totale 
utslippsreduksjoner tas nasjonalt 

1,0-1,5 millioner tonn CO2 ekv. i primærnæring og avfallssektor innen 
2020 

Basert på SFT sin tiltaksanalyse fra 
2007  



SFT sin tiltaksanalyse fra 2007 
Tiltak Utslipps- 

reduksjon 

Senking av nitrogeninnholdet i fôr 0,089 

Redusert N-gjødsling 0,167 

Biogass, inkl. avfall 0,360 

Oppsamling av metangass fra husdyrrom 0,390 

Alternativ behandling av vekstrester 0,137 

Redusert dyrking av myr 0,068 

Oppsamling av metangass har vist seg umulig. Senking av 
 N-innhold i fôr ikke ønskelig av dyrehelseårsaker. Dagens kuer  
yter mer, og trenger dermed proteinet. Dermed går 0,470 ut (eller nær 
halvparten) 



Potensial for utslippskutt i jordbruket 
Område mill. t CO2-ekv 

Metan 

Biogass - bruk av husdyrgjødsel og matavfall 0,50 

Økt effektivitet i produksjon av melk og 
storfekjøtt 

0,25 

Økt effektivitet i saueholdet 0,04 

Redusert reintall 0,01 

Lystgass 

10 prosent reduksjon av N-gjødsling i korn 0,03 

10 prosent reduksjon av N-gjødsling i gras og 
beiter 

0,14 

CO2/Lystgass 

Energi/redusert lystgass fra vekstrester 0,14 

Sum landbruk 1,11 

Kommer uten 
endringer i 

virkemiddelbruk. 
Inngår i 

framskrivings- 
banen. 

In
ng

år
 ik

ke
 i 

K
lim

ak
ur

. 
E

r b
yt

te
t m

ed
 b

io
ku

ll.
  



Biogass har størst potensial  

(fra st.meld. Nr.39) 
• Dobbel klimaeffekt:  

• redusere utslipp av metan og lystgass fra lagring av 
husdyrgjødsel, samt samkjøring med 600 000 tonn 
matavfall - 500 000 tonn CO2-ekv 

• produsere klimanøytral 
energi  

• Vi må få til en samlet 
virkemiddelpakke 



 
Klimakur 2020– sektorrapport 
 jordbruk 
 

• Utredet ulike alternativer for biogass 
• Opp til 60 % av husdyrgjødsel – 200 000 tonn 

matavfall 
• Samfunnsøkonomisk kostnad:  

1200 – 3100 kroner pr tonn CO2 

• Litt annen beregningsmåte enn analysen fra 
2007, men tiltaket er langt dyrere enn tidligere 
antatt  

 



Mer effektiv gjødsling 
Vi må redusere gjødsling av kornarealer til riktig nivå 

Presisjonsgjødsling 

Vi må utnytte husdyrgjødsel bedre på gras og beite 

Vi skal gjennomgå regelverket for håndtering av 
husdyrgjødsel og gjødslingsplanforskriften 



Mål for norsk landbruks- og matpolitikk (fig 1.1) 
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Sikre bruk av 
landbruksarealer

Styrke og bidra til 
sysselsetting og bosetting

Politikk tilpasset regionale 
muligheter og utfordringer

Økt bærekraftig 
matproduksjon

Trygg mat og fullverdig 
kosthold

Ivareta forbrukerinteresser

Norge som konstruktiv 
internasjonal aktør

Videreutvikle Norge som 
matnasjon

Matsikkerhet Økt verdiskaping

Konkurransedyktige
verdikjeder og 
robuste enheter

Gode 
kompetansemiljø

Konkurransedyktige 
inntekter

Bærekraftig landbrukLandbruk over hele landet

Beskytte arealressursene

Produksjon av miljøgoder

Sikre naturmangfold

Klimautfordringene –
landbruket en del av 
løsningen

Redusere forurensingen fra 
jordbruket



Klimatiltak og matproduksjon 
• Metan fra husdyr:  

Har ingen opplagte løsninger utover å redusere 
antall dyr. Noe å hente på optimalisering. 

• Metan fra lager: 
Kan redusere denne ved biogassanlegg. 

• Lystgass: 
Mindre bruk av nitrogen. Litt å hente på å bli med 
nitrogeneffektive.  
(god drenering) 

• CO2 fra jordbruksjord: 
Må ta myrjord ut av drift for å redusere betydelig. 
Noe å hente på liten høstpløying. 
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Meld. St. nr 21 (2011-2012)  
Norsk klimapolitikk 
• Regjeringen vil: 
• Bidra til utvikling av biogass i Norge, blant 

annet gårdsbaserte biogassanlegg og store 
sambehandlingsanlegg for husdyrgjødsel og 
avfall. 

• Revidere forskriften om nydyrking slik at også 
hensynet til klima blir gjenspeilet, jf. Meld. St. 9 
(2011–2012). 
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• I samsvar med norsk holdning i de internasjonale 
klimaforhandlingene og skogens reelle rolle i 
binding av karbon i Norge, vil regjeringen føre en 
aktiv skogpolitikk gjennom tiltak som øker skogens 
karbonlager.  
 
• Skogressursene er også en viktig 
kilde til fornybar energi og til produksjon av 
trematerialer som erstatning for mer klimabelastende 
materialer.  
 

Om skogtiltak i klimameldingen 



Klimameldingen og skog 
Regjeringen vil: 
• Øke det produktive skogarealet gjennom redusert 

avskoging og skogforringelse. Økt tilplanting på nye 
arealer. Utvikle strategi. 

• Opprettholde eller øke karbonlagret gjennom aktiv, 
bærekraftig skogpolitikk. 

• Utrede en ordning med frivillige klimatiltak. Etablering 
av klimaskoger. 

• Bedre insentivene til uttak av råstoff fra skogen til 
bioenergi. 

• Bidra til økt karbonopptak gjennom målrettet gjødsling 
av skog.  
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Ta nødvendige miljøhensyn og utvikle miljøkriterier for 
gjødsling og nyplanting.   
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• Politisk styrte tiltak og ikke 
skogmarkedets – omfang må derfor 
tilpasses vilje til ekstra budsjettmidler 

• Ta hensyn til de arter som 
reelt sett er mest trua og der 
hensyn virker 

http://www.stillinger.no/karriere_katalogen/log_and_forward.php?firma_id=89&moreinfo_url=http://www.odin.dep.no/fin�
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Takk for oppmerksomheten! 
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