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Bærekraftig matproduksjon – ulik tilnærming 
og utfordringer

• Bedre dyrevelferd 

• Politiske tiltak for å      

redusere                                                           

miljø- og klima-

påvirkningen

• Sirkulær utnyttelse av 

ressurser 

• Økt fôrutnyttelse 

• Genetisk tilpassing av                  

dyr til ressursgrunnlaget

Kilder: FAO, 2011; OECD, 2015; 
CFS, 2016

Intensive systemer 

• Investere i FoU langs hele verdikjeden                          

for å finne en balanse mellom økt                      

produksjonen og redusert miljøbelastning 

• Utvikle et presisjonslandbruk 

• Tiltak for å redusere bruk av antibiotika

Bærekraftig 
matproduksjon er en 
utvikling som bidrar 
til bedre 
ressurseffektivitet, 
robusthet for å sikre 
sysselsetting, sosial 
likhet og ansvarlig 
landbruk, samt 
produksjonssystemer 
som gir høy 
matsikkerhet og riktig 
ernæring for alle, nå 
og i fremtiden. 
(CFS Comitte on world food
security, 2016)





Utslipp av klimagasser i Norge 2015.
CO2-ekvivalenter





Variasjon mellom gårdsbruk

Bonesmo et al., 2013



Klimamodell

Utvikle en 
klimamodell for å 
beregne 
klimagassutslipp 
på gården

Rådgivning

Utvikle et 
rådgivingskonsept 
for bonden 

Kommunikasjon

Formidle 
kunnskap om 
klimasmart 
landbruk  



Klimasmart Landbruk – vårt felles klimaarbeid

✓ Formål: Utvikle bedre verktøy for å dokumentere og redusere landbrukets 
klimaavtrykk.

✓ Prosjektet eies av samvirket Landbrukets Klimaselskap SA. 

✓ Iverksatt invitasjonsprosess for å få flere medeiere. 



Vi bruker data fra mange kilder med bondens samtykke 
til å beregne klimagassutslipp på gården 









Noen tiltak for å redusere klimagasser i landbruket

Lystgass:

- Redusere N i gjødsel/urin

- Redusere N i kunstgjødsel

- Redusere tapet/øke utnyttelsen av N

Metan:

- Rasjonssammensetning/fôreffektivitet

- Innholdet av fett

- Høstetidspunkt for grovfôr (?)

- Grovfôr, botanisk sammensetning (?)

- Surfôr, gjæringsintensitet/mønster (?)

- Ulike tilsetningsstoffer Foto: medlem.nortura.no



«Klima og bærekraft» skal ikke bli en unødvendig kostnad, 
klamp om foten eller annen ulempe for Norsk Landbruk. Vi 
skal gjennom samhandling i næringa best mulig utnytte vår 
omstillingsevne og de naturgitte- og driftsmessige fordelene 
vi har til å gjøre klima og bærekraft til et 
«konkurransefortrinn» for Norsk Landbruk»

Sitat: Tony Barman


