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Fokus på landbruksforurensning 1970-80
Eks: Utslipp av silopressaft



Punktutslipp

De to viktigste:

• Husdyrgjødsel

• Silopressaft

– Utslipp i vatn: alge- og soppvekst- O2 forbruk

– 1l pressaft forbruker oksygen i 5000 l vatn

Tiltak
• Informasjon
• Tilskott
• Tekniske løsninger



Arealavrenning

• Transport av jord og næringsstoffer ut i 
vassdrag

– Øker med økende jordpakking

– Øker med manglende drenering

– Øker med mer ekstrem nedbør

– Øker med mer åpen åker (- vekstskifte)



Agronomi og klimagasser

Klimagasser i landbruket

• Landbrukets rolle er å produsere mat
– Mål: + 20% innen 2030

– Utfordring: mer mat og mindre klimagass

• En del klimagasser kommer som følge av produksjonens natur

• Hvordan måle klimautslipp i landbruket
– Pr areal, pr produsert enhet



Hvordan skal vi øke matproduksjonen?

• Øke avlingene pr. arealenhet

– Bedre jordstruktur
• Drenering, kalking, lettere utstyr, vekstskifte

– Optimal gjødsling

– Bedre plantevern

– Bedre arts- og sortsmateriale

– Teknisk utstyr: Presisjonslandbruk

• Øke jordbruksarealet



Agropro

• Omløp korn- gras: 

✓+ 30 % avlingsøkning

✓Bedre jordstruktur

✓Økt moldinnhold

• Mulig å øke kornavlingene med 20%

– Agronomiske tiltak+ forbedret plantemateriale



Agropro

• Svinn fra høsting til fòrbrett: 20-30 %

– Mye av tapet skjer ved høsting og transport

– En del tap ved konservering

• Viktig at nye og bedre tiltak blir tatt ibruk



Tiltak mot utslipp av karbondioksid, CO2

• Redusere tap av organisk materiale

• Øke avlingene ved god agronomi

• Drivstoffeffektivisering 



Tiltak forts..

• Klimatiltak i bygg

• Økt CO2 binding 



Kan vi øke jordas moldinnhold?
(Hugh Riley, NIBIO)

Tiltak Kg C pr. dekar/år

Nedmolding av halmrester, bruk av 

små mengder fastgjødsel eller gylle

0 - 7 

Bruk av større mengder 

husdyrgjødsel, grønngjødsel eller eng 

i omløpet

7- 14 

Overgang til varig eng eller sterkt 

redusert jordarbeiding uten 

halmfjerning  

Opp til 100 



N2O- Lystgass
Nitrat blir til Lystgass 
under oksygenfattige 

forhold

FARE!! Mye nedbør rett 
etter gjødsling

Føre for denitrifikasjon
Foto og fota: Jørn Brønstad

Kilde: Trond Børresen, NMBU



Tiltak mot lystgass, N2O

• Bedre nitrogenutnyttelse – mindre 
overflødig N
• Delt N - gjødsling
• Øke avling ved samme gjødsling

• Friskt såkorn, Plantevern, 
kalking

• Reduserer tap av N fra organisk 
gjødsel
• Lager og spredemetoder
• Unngå høstspredning av 

husdyrgjødsel



• Gjødsling tilpasset 
avlingsforventning
• Gjødselplan - variasjon av 

gjødseltildeling
• Rett innstilling av 

gjødslespredere – unngå 
kantspredning

• Mer luft i jorda
• Mindre jordpakking -

Bedre struktur – mer luft 
i jorda

• Drenering, bort med 
overflødig vann
• Vedlikehold, 

avskjæringsgrøfter, 
nygrøfting

Tiltak mot lystgass, forts…



Delt gjødsling sparer nitrogen og øker 
avlinger

Gi så mye næring som planta trenger og 
supplere etter behov

– Bedre N-utnytting

– Mindre tap og utvasking

• Mindre mengde nitrat ved gjødsling

– Økt proteininnhold

– Redusert legde

– Behovstilpasset gjødsling



Effekter av driftsintensitet

Høsthvete, dyrket i Akershus

Globalt oppvarmingspotensial

Datagrunnlag:

• En”typisk” korngård i 
Akershus (medium), 

• 521 kg/daa,          
• 14.7 kg N/daa

En intensiv drevet 
korngård i samme 
region (intensiv),  

• 680 kg/daa,           
• 18.3 kg N/daa
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Lystgass og jordpakking

Siltig sand på Nordmøre N-tap som lystgass øker med økende 
grad av jordpakking.



Drenering

• Reparere, vedlikeholde grøfter

• Oppgradere drenering

• Avskjæringsgrøfter

• Ny grøfting

• Profilering



Hva kan gårdbrukeren gjøre på egen 
gård?

Oversikt over forbruk viser 
hvilke områder det kan 
være aktuelt å sette inn 
tiltak i for å redusere 
energiforbruket

Redusert energiforbruk 
= 

Redusert klimabelastning



Metode for sparing og 
effektivisering

Alle tiltak og forbedringer kan klassifiseres etter 
hvor enkle de er å implementere.

Tre nivå for klassifisering av tiltak:

1. På kort sikt

2. Tiltak på lenger sikt- innen 2 år

3. Tiltak på lang sikt 



Tiltak på kort sikt

• Bedre nitrogenutnyttelse med gjødslingsplanlegging

• Realistiske avlingsforventninger ved 
gjødslingsplanlegging

• Riktig innstilling av gjødselspreder, kantspreding

• Varmestyring med nattsenking i verksted og lager

• Styringssystem for korntørke

• Vaske vifter i fjøsventilasjon og luftfiltre i traktor

• Redusere pløyedybde

• Redusere luftrykk i dekk



Tiltak på lengre sikt

• Tiltak som kan settes i verk og gjennomføres innen 2 år
• Bytte av deler, utstyr og maskiner som krever mindre 

investeringer

– Etterisolering i driftsbygninger
– Skifte vinduer
– Justere og forbedre jordarbeidingssystem
– Vedlikeholde grøftesystem og kummer
– Investere i viftespreder, delt gjødsling
– Investere i dekk som tåler lavere dekktrykk
– Mer eng i vekstskiftet
– Øke avdrått, mer kjøtt pr innsattsfaktor



Tiltak på lang sikt
Krever god planlegging

• Endringer er langsiktige og krever god planlegging
• Endring av energibærer, jordarbeidingssystem, større 

investeringer

– Øke andelen fornybar energi på gården ved å investere i 
gårdsvarmeanlegg

– Bygge om oljefyren i korntørka til fornybar energikilde
– Investere i anlegg for lagring og spredning av organisk 

gjødsel (Biorest)
– Investere i lukket lager for husdyrgjødsel
– Legge om til faste kjørespor
– Endre produksjon



«God agronomi 
er det beste 
klimakuren»

«God agronomi 
er den beste 
klimakuren»


