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Norsk Landbruksrådgiving

• Består av ti regionale enheter rundt om i landet

• Leverer uavhengig rådgiving til bønder

• Medlemsorganisasjon (bøndene eier)

• Historien strekker seg tilbake til 1937

NLR Innlandet
• Har ni kontorer

• 45 ansatte

• 3860 medlemmer (2020)

NLR 2021



NLR 2021

Bindeledd mellom forskning og landbruk

• NLR innhenter, utvikler og formidler kunnskap til 
næringsutøvere i landbruket 

• NLR tilbyr oppdatert rådgiving til sine 
medlemmer basert på forskningsresultater fra 
NIBIO, NMBU og våre egne lokale forsøksfelt



Prosjekt «Klimatiltak på mjølkebruk»

• Oppstart høsten 2020

• Samarbeid Landbrukskontoret og NLR Innlandet

Tre piloter, en i hver kommune. 

• Ole Ivar Kjernlie, Gausdal 

• Ola Håkon Ourom, Øyer 

• Fliflet Samdrift v/Håkon Rustad, Lillehammer

• Gjennomgang i Klimakalkulatoren, tiltaksplan. 



Klimaavtale mellom jordbruket og regjeringen



Klimagassutslipp

https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/klima/norske-
utslipp-av-klimagasser/klimagassutslipp-fra-jordbruk/

https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/klima/norske-utslipp-av-klimagasser/klimagassutslipp-fra-jordbruk/


Klimaplan for landbruket 2021-2030 -
8 satsingsområder

• Klimarådgiving og klimakalkulator

• Mer klimavennlig fôring, avl og dyrehelse

• Fossilfri maskinpark i jordbruket

• Fossilfri oppvarming i jordbruket

• Bedre bruk av gjødsla og god agronomi

• Bruk av husdyrgjødsel i biogassanlegg

• Jorda som karbonlager

• Ny klimateknologi



• Effekten av planlagte tiltak 2021-2030

Akkumulert effekt av tiltak



Klimaberegning på 
gårdsnivå
• Klimakalkulator

• Kompetanse

• Rådgiving

1 Klimarådgiving og klimakalkulator



Tiltak som gjelder utslipp 
fra dyra

• Avl. Utslipp av metan per dyr kan reduseres

• Effektivitet og ytelse. Redusert kalvings-intervall

• Bedre kvalitet av grovfôr

• Tilsetningsstoffer i fôret

2 Klimavennlig foring, avl og dyrehelse



CO2 fra fossilt brensel 

• Landbruk og næringsmiddelindustri står for 3% 
av landets totale energiforbruk

• 2,3 CO2 -ekv per liter diesel

• Kan kjøre mer økonomisk

• Gå over til biodiesel eller elektrisk

• Nye krav til traktorer EUR-klasse.

3 Fossilfri maskinpark



5. Bedre bruk av gjødsel og 
god agronomi



• Gunstigere spredetidspunkt

• Miljøvennlig spredemetode

• Hindre tap fra lager. Tak over gjødselkum

• Behandling av gjødsla. Syretilsetning. 

• Biogass av husdyrgjødsel

Klimatiltak og 
husdyrgjødsel



Redusert jordarbeiding

• Virkningen på karbonlagring i jord 

• Redusert energiforbruk

• Mindre avrenning og erosjon

• Kjemiske ugrasmidler kan være nødvendig



Tiltak mot tap av 
lystgass fra åker og 
eng

• Gjødslingsplan, redusert N-gjødsling

• Rask nedmolding av husdyrgjødsel

• Presisjonsgjødsling

• God jordkultur, unngå jordpakking

• Drenering

• Kalking



Pløying

• Still inn plogen

• Reduser pløyedybden

• Kjør med rett hastighet 

Jordarbeiding

• Reduser antallet overkjøringer

• Reduser arbeidsdybden

• Tilpass redskap og traktor
Feil innstilt plog = 
25% økt forbruk

Reduksjon av pløyedybde 4 cm 
= 25% spart forbruk

Redusert jordarbeiding = 35  -
70 % spart diesel



Rett dekktrykk til underlaget

• Reduser dekktrykket ved kjøring 
på jordet

• Øk dekktrykket ved kjøring på 
vei

Drivstoff-effektiv traktorkjøring

• Reduser turtallet og gir opp

• Hold jevn motorbelastning

• Planlegg kjøringa

Rett dekktrykk kan 
redusere drivstoffbruket 

med inntil 15%

Effektiv kjøring = 20% spart 
diesel



Grasslått

• Slip alle kniver

• Øk slåttebredden

• Bruk PTO 540E ved lav 

motorbelastning

Fortørking
• Ikke transporter vann

• Vurder nødvendigheten av 
tilleggsutstyr som crimpere

• Bruk godværet / værmeldinga

På lag for bedre klima

Sløve kniver = 20% økt 
drivstoffbruk

1000 liter vann koster 0,7 
liter diesel = økt 

drivstoffbruk



Transport

• Bruk lastebil til transport av 
rundballer og husdyrgjødsel

• Forbruket er fra 35 – 70 % høyere på 
traktor

Vedlikehold traktor

• Rens luftfilter jevnlig

• Blås ren radiator og radiatorvifte

• Følg oppsatte serviceintervaller

NB! Kun 20% av drivstoffet ender opp som trekk-kraft



Klimarådgiving 

• Mål om at alle gårdsbruk skal ta i bruk klimakalkulatorene løpende 
etter hvert som verktøyet er ferdig utviklet

• I løpet av 2025 skal alle gårdsbruk i Norge ha en egen klimaberegning 
og ha fått et tilbud om klimarådgiving



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.





Klimakalkulatoren

• Hva er den 
• Statusverktøy

• Oppsummering

• Sammenligning mellom år

• Referansegrupper

• Trygghet for bonden , opp i mot 
klima (egne tall)

• Hvor trykker skoen

• Grov tiltaksliste ut fra status

• Hva er den ikke
• Rådgivingsverktøy

• Utfordringer
• Klimavennlig kontra bærekraft

• Kraftfôr vs grovfôr

• Soya kontra norske råvarer





Klimagasser fra en gård med melkeproduksjon. 
Eksempel:

49 %

21 %

12 %

6 %

6 %
4 %

Metan fra vomma

Lystgass fra jord

Tap fra fjøs og lager

Mineralgjødsel

Energi, drivstoff

Innkjøpt for

Andre innsatsmidler

1 %



Klimarådgiving inn i RMP

− For å stimulere til klimatiltak og for reduksjon av klimagasser og 
klimatilpassing.

Det kan gis tilskudd for klimarådgivning.

• Klimarådgiving skal ta for seg en helhetlig gjennomgang av utslipp 
og opptak av klimagasser på gården, med sikte på å gjennomføre 
klimatiltak. 

• Behov for klimatilpasning skal også inngå i rådgivingen. 

• Du må ikke gjennomføre klimatiltak for å få tilskudd til 
klimarådgiving. 



Klimarådgiving 2021

KLIMARÅDGIVING 

− Hva menes med helhetlig gjennomgang ?

Et uttrykk som brukes mye i klima- og miljødiskusjoner.

• Må tenke helhetlig og se det store bildet (langsiktig, helhetlig 
og overordnet). 

• Helhetlig er å gi tydelig prioriteringer for arbeid med klima.

• Det må lønne seg å kutte utslipp (må først plukke «de 
lavthengende fruktene»).

• Klimarådgiving skal gis av godkjent rådgiver. Rådgiver og 
kursopplegg skal være godkjent av Landbruksdirektoratet.

• Tiltaksplan og kvittering for utført rådgiving må vedlegges 
søknaden. 



NLR Klima Førsteråd

Klimatilpass gården din!

• NLR Klima Førsteråd er et tilbud om klimarådgiving på 
gården med utgangspunkt i Klimakalkulatoren.

• Individuell rådgiving med total tidsbruk på 5-10 timer

• Du får en rapport med forslag til tiltak for din gård

• Klimakalkulatoren som utvikles i prosjektet Klimasmart 
landbruk er klar for gårder med produksjon av korn, kumelk 
og svin. Øvrige produksjoner er under utvikling og blir lansert 
fortløpende.



NLR Klima førsteråd

Forberedelse

Forberedelse 
rådgiver

(kart ok i skifteplan)

Forberedelse bonde

(godkjenne deling av 
data)

Gårdsbesøk

Gjennomgang av 
klimakalkulator og 

klimatiltak

(Runde på gården for 
å se på evt. Tiltak)

Skjema for å fylle 
inn aktuelle tiltak, 

inkl. tid for 
gjennomføring og 

plan for oppfølging

Rapport

Rapport:

Oppsummering av 
hva vi kom fram til.

Tilbud om oppfølging





Mål: Produsere mat på en mer klimasmart måte. 

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

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

Klimarådgiving på garden

God agronomi er klimasmart



Hva Hva kan du gjøre på din gard ?gjøre 
på din gard ?

Tiltak Hva skal du gjøre Når

1

2

3



Kompetanse for framtida!


