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“Så høyt sto vannet for 
ett år siden”

Fortunsdalen i Sogn og Fjordane



Undersøkelse gjort av MatPrat



EAT-Lancet-rapporten, konsekvenser

«EAT-dietten vil føre 
til at ammekyr og 
geiter bare vil bli å 

finne i utstoppet 
versjon på zoologisk 

museum»
Laila Aass, NMBU

«…det meste 
av grasarealet 
blir lagt brakk»

Laila Aass, NMBU



FNs landrapport august 2019
Rapporten handler om 
sammenhengene mellom 
matsikkerhet, klimaendringer, bruk 
av landarealer, jordforringelse og 
økosystemer.

«Meningsfull bruk av globale rapporter i 
Norge krever at de «oversettes» og 
forstås både i norsk og global kontekst.»

Spesialrådgiver Arne Bardalen, NIBIO



IPCCs anbefalte tiltak

• redusert avlingstap og matsvinn

• effektivisering generelt i 
matproduksjonen

• diettendring 

• skogslandbruk

• økning av karboninnhold i jord



Utfordring nr 1: Kamp om arealene



Bruk hele landet



Vern om matjorda





KLIMA



Klimagasser virker ulikt



3-delt klimainnsats

• Tilpasse matproduksjon til et endret 
klima

• Redusere utslipp av klimagasser fra 
matproduksjon

• Landbrukets positive bidrag gjennom 
økt opptak og lagring av klimagasser 
(BioCCS)



Parisavtalen

“…vi må bedre evnen til å møte negative 
klimakonsekvenser og kutte
klimagassutslippene på en måte som ikke truer 
matproduksjonen.“



Jordbrukets klimagassutslipp skapes av naturen

• All mat produseres ved 
naturlige, biologiske 
prosesser

• Disse prosessene skaper 
naturlige klimagassutslipp

• Jord som dyrkes

• Husdyr som fordøyer mat 

• Jord og skog binder også karbon

• Økt matproduksjon med 
flere husdyr og mer dyrka 
mark, gir økte 
klimagassutslipp



Landbrukets klimaavtale

• 5 mill. tonn CO2-ekv. utslippskutt 
og økt opptak fra 2021 til 2030

• Jordbruket skal stå for en vesentlig 
andel

• Virkemidler skal vurderes 
underveis – ingen endringer i 
avgifter for sektoren

• Videreutvikling av klimaregnskap 
vurderes i eget beregningsutvalg



Klimaavtalen setter kursen 
– veien til mål bestemmes av næringa 
• «Jordbruket står fritt til selv å bestemme hvilke tiltak de ønsker å 

gjennomføre»

• «Partene er innforstått med at det vil ta tid å fase inn en del tiltak, at 
det også vil ta tid før effekten av tiltaket kan synliggjøres i 
utslippsregnskapet, og at resultatene derfor kan komme sent i 
avtaleperioden.» 

• «Dersom en av partene mener framdriften i avtalen ikke er som 
forutsatt, kan det kalles inn til reforhandlinger.»



Felles plan for hvordan 
vi kommer i mål i 2030

• Klimaplanen fastlegger
• hvilke tiltak det satses på

• hvem gjør hva

• Samvirkene spiller en nøkkelrolle
• alle varemottakere skal med

• Vedtas av Bondelagets representantskap i 
mars 2020

• NB og NBS inviterer til årlig statusmøte i 
mars hvert år



God agronomi og godt husdyrhold 
er gull for klima!

Det finnes ikke èn løsning for landbruket, 
men mange små.
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#Kukraft

• Det som ikke kan spises kan 
vi lage biomasse av.

• I dag brukes bare

1 % av husdyrgjødsla

til biogass 

• Til sammen blir det

grønt drivstoff



Klimasmart landbruk –
klimaarbeid på den enkelte gård

• Kalkulator for alle
produksjoner

• Sammenlikning med 
tilsvarende gårder og mellom
år

• Rådgivning viktig





Det starter i jorda



Forskning på Ås er avgjørende for å lykkes
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Kroerbondens 
klimabidrag

Kutte utslipp og 

øke karbonlagringen



Hva gjør vi idag

• GPS på traktoren:
• mindre kjøring

• mer presis gjødsling og sprøyting

• Rødkløver, nitrogenfiksering

• Fangvekster, grønne marker – sterke røtter

• Forvalte skogen aktivt



FRAMTID

•Klimakalkulator

•Biodiesel

• Sensorteknologi

• Fossilfri korntørke

•Bruk av robot til f.eks
ugrasharving



Takk for meg!
sigrid.hjornegard@bondelaget.no


