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Klimasmart Landbruk – vårt felles 
klimaarbeid

 Formål: Utvikle bedre verktøy for å dokumentere og redusere landbrukets 
klimaavtrykk for alle produksjoner i landbruket.

 Prosjektet eies av samvirket Landbrukets Klimaselskap SA. 

 Eies av 15 landbruksbedrifter, -organisasjoner og samvirker.

 Finansieres over Statsbudsjettet , LUF-midler og av eierne.



Hvorfor bedre klimaverktøy i landbruket?

 Mange klimaløsninger i landbruket – men mangelfullt klimaregnskap
• Flere klimatiltak i landbruket fanges ikke opp
• Usikre utslippstall for flere kilder – behov for mer kunnskap

 Landbrukets klimakalkulator blir et ledd i samfunnets 
kunnskapsdugnad
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Hvorfor bedre klimaverktøy i landbruket?

Forskning viser stor variasjon i 
klimaavtrykket fra samme 
produksjon.

Viser rom for redusert 
klimaavtrykk på det enkelte 
gårdsbruk.



Hvorfor bedre klimaverktøy i landbruket?

 Viktig verktøy for bondens klimaarbeid på gårdsbruket

• Gir muligheter for å beregne eget klimaavtrykk
• Benchmarking mot like produksjoner
• Simulering av hvilke tiltak som vil ha størst effekt på gården
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Utvikling av landbrukets klimakalkulator er i 
gang

Melk, korn og gris 
• Beregningsmodell ferdig. 
• Testing og datainnhenting i gang.

Ammeku
• Ny beregningsmodell snart publisert. 
• Arbeid med datainnhenting.

Grønt og fjørfe
• Finnes eksisterende beregningsmodeller og bygge på.

Sau
• Behov for mer forskning for å etablere beregningsmodell. 

Prosjekt omsøkt av blant annet NMBU og Animalia.



Veien videre

Gradvis ferdigstilling av klimakalkulator for alle gårdsproduksjoner 
fram mot utgangen av 2019.
• Vil være behov for videreutvikling etter 2019 for å oppdatere i tråd med ny kunnskap og 

muligheter for kobling mot andre rådgivingsverktøy og fagområder.

 Viktige arbeidsområder for prosjektet framover
• Utvikle verktøy for brukerstøtte for kalkulatoren.
• Samarbeid med eierne og myndigheter om etablering av en driftsmodell som gjør at 

kalkulatoren tas i bruk på en effektiv måte.
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Beregningsmodell og system
Helge Bonesmo –

Fagansvarlig Klimasmart, Landbrukets Dataflyt SA



«Klimasmart» - valg av modell

• Må kunne reflektere endringer på gårdsnivå utover 
reduksjon i antall dyr og areal

• Må minimum være like detaljert som beregningene som 
brukes i det nasjonal klimagassregnskapet

• Må «rekne rett»: dvs må være anerkjent internasjonalt

• Må være «transparent»

• Må bygge på (lett) tilgjengelige og robuste inputdata

• Må passe til norsk landbruksvirkelighet 
• ………..



Organ Organ

Celle Celle

Plante Dyr

Vekst/Jord Dyrekategori

Total avling Buskap

Gård

Beregningsmodellen må reflektere
endringer som gjøres på gårdsnivå

FÔRPLANER

GJØDSELPLANER

Ta vare på gårdens samspill 
mellom jord – planter – fôr 
og dyr



Klimagassutslipp på gården

«En tiltaksorientert
modell»





A

Total GHG emission,

 kg CO2eq kg
-1

 FPCM

0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4

k
g
 C

O
2
e
q
 k

g
-1

 F
P

C
M

-0.2

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

B

Total GHG emission,

 kg CO2eq kg
-1

 CW

10 12 14 16 18 20 22 24

k
g
 C

O
2
e
q
 k

g
-1

 C
W

-2

0

2

4

6

8

10

Sirkler:
enterisk CH4

Triangler: 
jord N2O 

Firkanter: 
Innsatsfaktorer

Diamanter: 
Karbonendring i 
jord



Klargjøring data 
Jord-plante
Andre data

Presentasjon 
av gårdens 

klimaavtrykk

Registreringer av 
driftsinformasjon

(avling, beite, 
teknologi..)

Tine
Kukontroll

Bonde

Rådgivnings-
verktøy TINE, 

NLR, andre

Landbrukets klimadatabase
Benchmarking for rådgivningsformål
Statistikk og databaser for FoU
Næringas klimaregnskap/ klimaavtrykk for dokumentasjon

Rådgiver/ 
rådgivnings

opplegg

Jorddata NIBIO

Skifteplan -
Jordplan

HUSDYR Klima 
Klargjøring og 
kvalitetssikring
Fôrdata drøv

ANIMALIA
Husdyrkontroller

KSL

JORD Klima 
Klargjøring data

Jorddata
Gras- og kornmodell

DMNI
værdata

Regnskap

Tilskuddsdata
Landbruksdir

Avregnings- og 
fakturadata

Systemet



Dataflyt  - Samtykke
- bonden styrer tilgangen til sine data

• Bruker av data må sikre at landbruksforetakene det ønskes data 
om gir sitt samtykke til brukers bruk av data i Dataflyt 

• Gjenbruk av anonymiserte data 
• Forskning

• Statistikk

• Benchmarking for landbruksforetakene og deres rådgivere



Generelt system for integrasjon 
av jord/plante- og 
husdyrrådgivningsverktøy på 
gårdsnivå; en nyvinning innenfor 
landbruksrådgivning

«Merge/ overlay»:
Jordsmonnsdata, Skifteplan, Tine kukontroll, avregninger og faktura, 
regnskapsdata


