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Klimakalkulatoren, 

krav eller 

mulighet….??





Klimakalkulatoren- en del av landbrukets klimaplan

Avtalt mellom Norges Bondelag, Norges Bonde- og Småbrukarlag og Regjeringa i 

2019:

«I løpet av 10 år (2021-2030) og 10 sesonger skal vi både kutte jordbrukets samla 
klimagassutslipp og øke opptaket av karbon i jorda tilsvarende 
5 millioner tonn CO2-ekvivalenter. 
Klimaomstillingen skal gi lavere utslipp, uten å gå på akkord med bruk av norsk matjord, 
god dyrevelferd og dyrehelse i verdensklasse»

Satsingsområde 1:

Utrulling av klimakalkulator og økt satsing 
på klimarådgiving:
Alle !!! gårdsbruk tar i bruk 
klimakalkulatoren og får tilbud om 
klimarådgiving innen utgangen av 2030



Landbrukets klimaplan

Reduksjon

1. Klimakalkulator

2. Bedre fôring, avl og 

tilsettingsstoffer i fôret

2,1-2,6 mill tonn Øke fra 0,83 til 0,86 FEm=> 400 000 tonn

Avl => 600 000 tonn

Tilsettingsstoff => 1,2-1,6 mill tonn

3. Fossilfri maskinpark 1,43 mill tonn Hovedsak ved å gå over til biogass, el eller 

hydrogen

4. Fossilfri oppvarming 230 000 tonn

5. Bedre agronomi, drenering, 

bedre håndtering av gjødsla

630 000 tonn

6. Bruk av husdyrgjødsel i 

industrielle biogassanlegg

280 000 tonn

7. Fangst og lagring av karbon i 

bakken

Biokull alene:  800 000 tonn

Forbud mot nydyrking av myr:  300 000 tonn

Fangvekster:  400 000 tonn



Klimakalkulatoren

Klimakalkulatoren er en modell som skal  gi et estimat på 

utslipp av drivhusgassene 

Metan CH4 , Lystgass N2O og Karbondioksyd CO2

Kilder til drivhusgasser i landbruket:

• Fermentering m.a. i vom

• Gjødsellagring og spredning

• Produksjon og bruk av innsatsfaktorer (kraftfôr, 

mineralgjødsel, diesel, 

plantevernmiddel, ensileringsmiddel…)

• Karbonbalanse i jord

Utvikla av:                                       i samarbeid med NMBU og andre 

samarbeidspartnere         

25 x CO2 298 x CO2



1 Klimakalkulatoren

• Klimakalkulatoren henter data og sammenligner 

din gård med andre

• God drift gir lave utslipp, men alltid mer å hente

• En del faktorer man ikke kan påvirke



Hvordan fungerer saue-delen av kalkulatoren?



Sauekontrollen den store leverandøren av data:

Eksempel på et årshjul:

Høydrektighet 
01.03

Lamming
26.04

Vårbeite
10.05

Utmarksbeite 
01.06

Sanking
10.09

Slakt 30.09

Innsett 01.10

Paring 28.11

Datoer:

Lammingsdato

Slepp vårbeite: Lammingsdato + 14 dager

Slepp utmarksbeite: dato for vårvekt

Sanking fra utmark: dato for høstvekt

Slaktedato

Bonden kan legge inn egne tall:



Andre data fra Sauekontrollen:

• Alt om produksjonen:

• Antall søyer

• Antall lam

• Vekter og tilvekster



Andre kilder for informasjon i Landbrukets Dataflyt:

Saueproduksjonen:

Faktura: Kraftfôrforbruk (kraftfôrleverandør må levere mengde kraftfôr 

ikke bare kroner!). 

Avregning: Levert mengde slakt og ull

Egne registreringer (datoer, fordeling drivstoff, lagerstatus kraftfôr osv)

Plantedyrking: 

Skifteplan, Croplan, Aprilogg (avlings- og gjødselmengde)

Regnskap: Drivstoff-forbruk (få med mengde drivstoff, ikke bare 

kroner!) osv… 



Ut fra Sauekontroll-data blir det beregna et forbehov i FEm for saueflokken



Eksempel på fôrbehov til ei tvillingsøye

Totalt fôrbehov:  790 FEm

Forbehovet varierer pga:

-levendevekt 
(berekna på grunnlag av slaktevekt)

-antall lam

-tilvekst lam

Forutsetninger:

• Søye på 75 kg

• Tvillinglam født 

26.april

• Sanka 11.september

• Lamma slakta 3. 

oktober

• Tilvekst snitt 250 

g/dag frå fødsel til 

slakt

Fôrbehovet blir dekt av kraftfôr, grovfôr, inn- og utmarksbeite



Beregning av FEm kraftfôr, grovfôr og beite

Kraftfôr: 
• fra faktura/egenregistrering eller

Bruk av standardtall: 
• søye: 60 FEm/år

• påsettlam: 115 FEm/år

• sluttfôring lam: 0,35 FEm/dag 

Grovfôr:
• Totalt fôrbehov minus kraftfôr i 

innefôringsperioden

Beite:
• Totalt fôrbehov minus kraftfôr i 

Beiteperioden



Prinsipp for beregning av metan-produksjon hos sau:

FEm behov ut fra produksjon

Kg ts kr.fôr Kg ts grovfôr Kg ts beite

Brutto-energi i fôr i Mega Joule (MJ)

Kg vom-metan

Kg CO2-ekvivalenter

Kg CO2 pr kg slakt Kg CO2 pr kg ull

+ CO2 ekv. fra andre kilder

FEm kr.fôr FEm grovfôr FEm beite



Slik blir resultatet presentert i kalkulatoren for sau:



Slik blir resultatet presentert i kalkulatoren for sau:



Hvordan påvirke CO2 ekv. utslippet fra saueproduksjonen?

• God produksjon →

Ca 70% av fôret til en tvillingsau er vedlikeholdsfôr. Det gjelder å utnytte denne 

denne investeringa best mulig!

• God grovfôrkvalitet:

Ved å velge «god kvalitet», blir det beregna mindre mengde grovfôr for å dekke 

fôrbehovet = mindre mengde metan

0,92 FEm/kg ts

0,86 FEm/kg ts

0,81 FEm/kg ts



1. Klimakalkulatoren;  krav eller mulighet for saubønder

KRAV:

• Nortura og andre aktører i bransjen er opptatt av bærekraft 

• MEN:

Det er en langt vei og gå m.a. fordi ei god beregning krever en oppdatert 
Sauekontroll i bunnen. 40 % av besetningene og 52 % av søyene var med i 2021. 

MULIGHET:

• Ja absolutt! 

• Klimakalkulatoren er en slags effektivitetskontroll. Den er enkel å bruke dersom 
grunnlaget er rett, dvs at Landbrukets Dataflyt greier å hente ut korrekte data fra 
Sauekontroll, Faktura, Regnskap osv..

• Godt redskap for dere som er opptatt av god produksjon, god økonomi og som 
samtidig har lyst til å måle utvikling fra år til år, og som ynskjer å bli sammenligna med 
andre



3. Fossilfri maskinpark

SMART 
TRAKTORKJØRING/ 
INNSTILLING AV 
REDSKAP

Energiforbruk

Forbruk av fossilt brensel
o Drivstoff
o Oppvarming
o Korntørking

Reduksjon i forbruket utgjør 
2,7 CO2-ekvivalenter per liter diesel

Muligheter
Unngå jordpakking

Mer økonomisk kjøring
Fart, girvalg
Rett innstilling av redskap

Mindre kjøring
Redusert jordarbeiding?
Transport
Faste kjørespor



3. Fossilfri maskinpark

Energiforbruk og grashøsting

• Maskinkapasitet ved høsting

• Hvor lang tid tar slåtten

• Tørrstoffinnhold i graset og 

antall baller 

• Smart kjøring/ faste kjørespor

• Avstand til leiejorda

Jordbearbeiding
(hvor lang tid bruker du på å 

rette opp ei dårlig pløgsle)

• Pløying

• Pløyetidspunkt

• Pløyedyp

• Innstilling av plogen

NLR Plog; riktig 
innstilling og bruk

NLR 
Grovfôrøkonomi



5. Bedre bruk av gjødsla og god agronomi

Gjødsling

Utslipp av lystgass 

ca. 1 % av tilført 

nitrogen

Tiltak
• Oppdatert gjødslingsplan

• Bedre agronomi for mer effektiv utnytting 

(større avling per kg N)

• Optimal pH

• Funksjonstest av gjødselspredere:

Test spredebildet

Test kantspredeutstyr

Hjelp til riktig innstilling av sprederen

• Presisjonsgjødsling - variabel tildeling

NLR 
Gjødslingsplanlegging 

med kart

NLR 
Posisjonsbestemte 

jordprøver og 
tildelingsfiler



Grovfôrøkonomi 2022
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5. Bedre bruk av gjødsla og god agronomi

Drenering
• Utslipp av lystgass fra dårlig drenert jord → 3 % av tilført N

• Utslipp av lystgass fra godt drenert jord → 1,25 % av tilført N

Effekt av tiltak
• 1 % mindre utslipp av lystgass per kg N

• Økt avling

Tiltaket må dokumenteres separat gjennom kartfesting! 

Tilskuddsberettiget.

NLR 
Dreneringsplan



5. Bedre bruk av gjødsla og god agronomi

Kalking

Optimal pH viktig for god 

utnytting av gjødsla og god 

rotutvikling

Tiltak

KALK!!!!

For de som vil litt mer: 

• Posisjonsbestemte 

jordprøver (tilbys alle 

medlemmer i NLR)

• Variabel tildeling

NLR – hjelper til å ha 

oversikt

• Kalkstatus

• Entreprenører og priser

NLR Posisjonsbestemte 
jordprøver og 
tildelingsfiler



Klimahandlingsplan gir råd om konkrete tiltak for bedre drift

Klimakalkulator

Gjennomgang med 
bruker. Med bakgrunn i 

tallene, bli enige om noen 
tiltak.

3. Fossilfri 
maskinpark

Jordpakking:

Gjennomgang av dekk og 
dekktrykk

Hjemtransport

Mye kjøring for å få hjem 
fôr. Vurder smartere måte 

å gjøre dette på. 

Høstemetode for 
grashåndtering, er den 

økonomisk optimal? 

5. Bedre bruk av 
gjødsla og god 

agronomi

Husdyrgjødselhåndtering:

- Metode

- Mer strategisk disponering

Avling:

-Avlingsregistrering

-Plantevern

- Kalk!!!



Landbrukets klimaavtale

• Forplikting til å redusere med 5 millioner tonn co2

innen 2030

Landbrukets klimaavtale



God økonomi, god agronomi og klima henger sammen

Trippelgevinsten

Bedre økonomi 
for bonden

Mer produksjon på 
norske ressurser  
og god agronomi

Mer klimasmart 
produksjon


