
Kompetanse og rådgiving



Kunnskapsgrunnlaget 

2

«Komiteen understreker at tiltak med sikte på å redusere 
klimagassutslipp fra jordbruket skal være kunnskapsbaserte..»



Klimasmart landbruk
Overordna målsetning:

• Redusere klimaavtrykket i landbruksnæringa 

• Vise frem en tydelig klimainnsats 

• Legge til rette for klimatilpasninger 

• Sikre næringas konkurransekraft samtidig  som hensyn til klima ivaretas

Kompetanse og rådgiving:

• Utvikle rådgivingsverktøy og –materiell

• Opplæring og kompetansebygging i rådgiverapparatet

• Tilby og gjennomføre klimarådgiving på gården

• Informasjon om klimasmart og miljøvennlig landbruk



2017

• Gjennomføre informasjonsmøter/kurs med grunnleggende opplæring 
for rådgivere i jordbruket.

• Utvikle et undervisningsopplegg for klimarådgiver og utdanne den 
første gruppen av rådgivere.

• Utvikle rådgivningsverktøy og metode for klimarådgiving på bruk med 
grovfôr/mjølk. Gjennomføre pilotbesøk på utvalgte bruk.



2018

• Videreutvikle rådgiving og verktøy for grovfôr og korn, samt flere av 
husdyrproduksjonene i takt med at systemet utvikles for flere 
produksjoner.

• Gjennomføre opplæring i bruk av beregningsmodell og rådgivnings-
verktøy for rådgivere.

• Videreutvikle rådgivningstilbudene (startråd og oppfølging) innen 
Klimasmart Landbruk.









https://www.facebook.com/klimaostfold/?pnref=story

https://www.facebook.com/klimaostfold/?pnref=story


Klimarådgiving på gården
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• Mål: Produsere mat på en mer klimariktig måte. Ta utgangspunkt i 
dagens produksjon.

• Metode: Koble klimaperspektivet til dagens drift
Beregne dagens utslipp og se på potensialet for forbedringer

Konkret og realistisk rådgiving

• Resultat: Gode klimaråd er nesten alltid råd som redusere kostnader, 
øker avlingspotensialet og derfor slår ut positivt for bonden!!

Klimarådgiving på gården



Oppfølgingsrådgiving

• Skal bygge på eksisterende rådgivingstilbud

• helhetlig rådgiving 

• synliggjøre aktuelle klimatiltak som vil bidra til reduserte utslipp

• Klimatilpasning



Det er samspillet 
mellom den dyktige 
bonde og den 
kompetente rådgiver 
som finner løsningene 
på klima- og miljø-
utfordringene i 
jordbruket.





Med-
arbeidere

Klimasmart Landbruk – selskap 

Styringsgruppe
Prosjektleder (+ medarbeidere)

Landbrukets 
dataflyt
Værdata
Jorddata

Husdyrkontroll
Andre data

Data fra bonden

NLR
Tine

Nortura
FK

Q, Fatland
Økonomi

Andre

Bondelaget
NLR
Tine

Nortura
FK

Rådgivnings-
verktøy

Prosjektet skal ikke drive rådgiving på varig basis

KommunikasjonOpplæring rådgivere
Gjennomføre rådgivning

System
Beregningsmodell


