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Norge har forpliktet seg til å kutte egne utslipp
• For å begrense menneskeskapte klimaendringer har 195 land inngått en internasjonal 

forpliktelse til å redusere klimagassutslippene sine.

• FN vektlegger at utslippskutt og klimatilpasning skal skje «uten å sette matproduksjonen i 
fare».

• Norge forpliktet til minst 40% kutt i egne klimagassutslipp innen 2030, sammen med EU

• Stortinget har slått fast at alle sektorer i samfunnet må bidra, også landbruket.

• Vi forhandler med norske myndigheter om klimatiltak i jordbruket



Hvorfor er det vanskeligere for 
Norge enn andre land?
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Norges Bondelags posisjoner

• Biologiske utslipp er annerledes enn fossile utslipp

• Ivareta landbrukspolitiske mål som f.eks ØKT matproduksjon på norske ressurser, ikke sette tak på 
norsk husdyrhold

• Vi ønsker tiltak som bonden rår over. 

• Skyggeregnskap og bred tilnærming er bra. Jordbrukets positive klimabidrag må telles med

• Kunnskapsbaserte forhandlinger, tiltak for tiltak

Vi vil bli best i verden når det gjelder utslipp per produsert enhet!



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



Vi løser ikke klimakrisen med økt import av mat

• 2/3 av matjorda vår kan kun brukes til å dyrke gras til drøvtyggerne
• Kutter vi ut drøvtyggerne kutter vi i norsk matproduksjon og matberedskap

• Mindre norsk matproduksjon flytter utslippene i stedet for å kutte

• Men vi har et viktig ansvar og store muligheter til å gjøre matproduksjonen vår 
mer klimavennlig
• Forutsetter økonomisk handlingsrom og bedre klimastøtte til bonden



Viktige klimasatsinger for norsk landbruk 
framover
• Klimaoptimalisering av gårdsdrifta. Små og store tiltak.

• 40 000 bønder tar beslutninger
• Klimakalkulatoren blir et viktig hjelpemiddel
• Fossilfritt

• Mer husdyrgjødsel må bli til biogass 
• 1 prosent => 30 prosent
• Virkemidler for økt produksjonen og bruk

• Bedre og mer klimavennlig fôring
• Grovfôrkvalitet og tilsettingsstoffer
• FoU – stort potensial

• Avl 
• ku med lavere klimaavtrykk
• GENO:  teoretisk potensial 20 prosent redusert metanproduksjon





Vi lager mat på lag med naturen

• Jordbrukets utslipp stammer i stor 
grad fra naturen og er krevende å 
redusere

• Klimaendringene truer jordas 
matproduksjon
• Vi redder ikke klima ved å kutte i Norges 

matproduksjon og øke norsk import

• Næringa vår skal bidra i 
klimadugnaden
• Produsere mat med lavere klimaavtrykk
• Biomasse erstatter bruk av bensin, olje og 

gass


