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Klimautfordring?

• Er klimakrisen reell?

• Det har jo vært varmere før, uten menneskelig aktivitet?

• Skogen, hvorfor får vi ikke beregne inn opptaket av skogen, ½ - part av 
utslippene Nasjonalt

• Hvorfor er drøvtyggeren og rødt kjøtt en klimaversting?

• Hva med flyreiser, olje i Nordsjøen, hvorfor tas ikke det med

• Er soya fra Brasil være bedre enn norskprodusert for?

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiVwPapsvrkAhU_AxAIHamNAD8QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.aftenposten.no%2Fnorge%2Fi%2F7qKw%2FKu-rap-er-skikkelig-krise&psig=AOvVaw0-OQdjhiLxQf2DTAZ2sCsM&ust=1569996349125179
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Klimautfordringene

• Klimagassreduksjon

• Lavere utslipp av drivhusgass, for å 
stoppe temperaturøkningen på 1,5 gr.

• Klimatilpasning

• Vi klarer mest sannsynlig ikke det 
ovenstående, derfor må vi tilpasse oss 
de konsekvensene av økt temp.

• Tap av arter og leveområder

• Endret klima og arealbruksendring gir 
tap av arter, eller arter blir utkonkurrert. 
Hvilke konsekvenser får dette?

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.tu.no%2Fartikler%2Fshells-tre-brutale-sannheter%2F255212&psig=AOvVaw0CzrduKuB0yjVagfxiZbfw&ust=1567850127855194
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Klimagassene

Relativ effekt er effekten om gassen omregnes til CO2, dvs Ozon er 6000 
ganger mer effektiv som klimagass enn CO2

!!!!!
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Som alltid - Drivhuseffekten

UngEnergi.no

Klimarealistene.no
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Albedoeffekten
• Summen av innstråling – (refleksjon og utstråling) er 

det som gir økt temperatur på jordoverflaten.

• Klimagasser er gasser som «ikke slipper varmen ut»

• Solstråler som treffer jorden kan reflekteres ut igjen, 

uten å holdes tilbake av klimagasser, dette er 

«Albedoeffekten» 

• Ca 30 % av all innstråling reflekteres
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Grunnlaget for beregningsmodellen

• Parisavtalen (2015) og Katowice 
(2018) er avtalene som ligger til grunn 
der «alle» land forplikter seg til å 
redusere sine klimagassustlipp

• Hovedmålet er å holde 
temperaturøkningen under 1,5 
grader.

• IPCC (FN`s klimapanel) er de som 
fastsetter beregningene av klimagass-
og dermed også hva som får 
betydning for hvert land

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjkroWuw_rkAhWLw4sKHflmAYYQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.highnorthnews.com%2Fnb%2Fkronikk-forste-gang-co2-utslipp-avviker-fra-worst-case&psig=AOvVaw2jURiKg82Df8gEsaSMz8dW&ust=1570000887512885
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Kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor

• Kvotepliktig sektor er uslipp som 
inngår i EU`s kvotehandelssystem, 
hvert land; sin kvote, utslipp pr aktør 
Industri og Petroleum. Skal kuttes 43 
% fra 2005 til 2030. Kan handles!!

• Ikke-kvotepliktig sektor er utslipp som 
er vanskelige å regulere, eks landbruk, 
transport, bygg og avfall. Norge har 
forpliktet seg til å redusere sine 
utslipp (1990) med 40 %. (45 %)

• Rapp og Nasj. h-rom. Sektormål 

• https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-
miljo/klima/innsiktsartikler-klima/klimakvoter/id2076655/ 

Opptak av CO2 

Skog og andre landareal kan være kilder 
til både opptak og utslipp av CO2

Med bakgrunn i politikk er skog gitt en 
meget liten rolle klimamessig, da man 
regner skogens effekt i dag som 0, og all 
endring i areal = økt/red karbonbinding 
er det som skal beregnes. 

Hvor 0 havnet, i forhold til næring er 
forhandlet fram gjennom LULUCF

40 €/tonn CO2 = effekt skog = ca 14 mrd

Nettoeffekt = ca 7 mrd spart CO2-avgift

https://gl.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADgono_industrial
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiOzJPA9frkAhXLpIsKHWfiAecQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fpt.depositphotos.com%2F90700660%2Fstock-illustration-farmer-with-pitchfork-line-icon.html&psig=AOvVaw0Zm7lcuCvu6NAaewHZDh9g&ust=1570014372658698
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjTueH69frkAhWJlosKHZ9LDrsQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fse.depositphotos.com%2F112679660%2Fstock-illustration-logo-tree-icon-forest-symbol.html&psig=AOvVaw1pfvESUeO35rhsk7WjMLli&ust=1570014494852199
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Hvordan går det så….

Mål 2030 Parisavtalen/Katovice =   28   og  - 40 %
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Ikke kvotepliktig sektor

4,4 mill tonn CO2 ekv. fra landbruket

50 % fra fordøyelse hos drøvtyggere

Om lag 30 % fra husdyr- eller 
kunstgjødsel, 80 % av N2O

Beregningene «lyver» litt 

Kjøring med traktor, havner ikke i 
landbrukets regnskap, dette er transport

Kjøp av for i utlandet havner på 
opprinnelseslandet industriregnskap 

Båttransport på opprinnelseslandets 
transportkvote, ref laks
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Dilemmaet
• Grunnlaget for så å si hele velferdssamfunnet i Norge i 

dag er basert på olje. 

• Om lag 14 ganger Norges totale beregnede utslipp årlig, 
tas årlig opp i form av olje

Kilde: Oljedirektoratet
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Regionale klimagassutslipp overvåkes

• SSB samler inn og utgir tall for årlige utslipp

• Regelverk utarbeidet 2006, fått betydning etter Parisavtalen (2015) 

• Endringer i beregningsgrunnlaget kan kun gjøres av IPCC, tier 2 og 3

Tabell 1, kjelde Miljødirektoratet

Sektorfordelte utslepp i tonn CO₂-ekvivalenter per år i Møre og Romsdal

Sektor Industri, olje og gass Energiforsyning Oppvarming Vegtrafikk Sjøfart Luftfart Anna mobil forbr. Jordbruk Avfall og avløp Totalt

2009 1 019 779 57 496 40 791 362 194 506 214 17 209 63 289 275 960 70 019 2 412 954

2017 1 134 434 55 518 25 031 294 300 669 066 17 726 94 266 273 058 45 036 2 608 440

total auke 114655 -1978 -15760 -67894 162852 518 30978 -2902 -24983 195486

% -vis auke sidan 2009 11,2 -3,4 -38,6 -18,7 32,2 3,0 48,9 -1 -35,7 8,1
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Klimaendring/tilpasning

• Stadig oftere i nyhetsbildet

• Styrtregn/Flom

• Ras/skred

• Økt vind/frekvens

• Dessverre har flere liv gått 
tapt bare siste år i Norge

• Veldig vanskelig å forutse 
hvor neste slag kommer
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Klimaprofil M&R 2017

• Mer ekstrem nedbør

• Økt problem ved overvann

• Havnivåstiging og stormflo

• Fler/nye typer flomhendelser

• Fler/nye typer skredhendelser
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Planlegge for klimaendringer

• Ganske konkret oppgave

• Gode risikoanlyser

• Gode planverktøy etter hvert

• Relativt dyre tiltak, og NVE`s pot er 
ikke utømmelig

• Dette gjelder nye områder, nye planer

• Den store utfordringen, også i M&R er 
eksisterende utbygde områder

• Ikke dimensjonert for 200 årsflom

• Såsomså med vedlikehold

• Vesentlig større «harde» overflater 
som raskt dreneres, enn planlagt

• Kostnadskrevende
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Og faktisk tørke….

• Forventet økning på 4 
grader, mest vinter

• Lengre tørrperioder om 
sommer, lavt 
grunnvann

• Styrtregn, utvasking, 
raskere 
bekk/elvstigning
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Tap av naturmangfold

• Tap av leveområder

• Tap av arter

• Enorme økologiske konsekvenser om 
denne utviklingen fortsetter

• Robustheten til økosystemene er 
veldig ofte tuftet på de nederste i 
pyramiden, insekter. 

• Insekter forsvinner 8 

ganger raskere enn

andre arter

• Hogst av regnskog/Monokultur

• Utbredt bruk av 
sprøytemidler/plantevernmidler

• Arealbruksendring

• Fremmede arter
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Reduserende tiltak for tap av naturmangf.
• Områdevern, særlig mot 

arealbruksendring

• Støtte til verdifulle kulturlandskap

• Forvalting av truede naturtyper

• I Norge har kun 3 % dyrka mark, men krav 
om kantsoner og «ekstensivt drevne» felt i 
store monokulturer 

Men i en verden der et av FN`s
bærekraftsmål er «å utrydde sult», 
passer nydyrkning veldig godt inn. 
Mato Grosso, BRA, aleine 20 x 
norsk kornareal (3,3 – 68)



19© Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Landbrukets klimautfordring

• Ca 2,2 mill tonn CO2 ekv. fra  husdyrfordøyelse 
hvert år (ca 4 % av nasjonalt utslipp)

• Ca 4,1 tonn metan = 115 tonn CO2 ekv. utslipp 
pr besetning på et  gjennomsnitts melkebruk (20 
kyr)

• 80 % av norsk ikke-kvotepliktig N2O utslipp fra 
landbruk/gjødselprod/arealbruksendring

• Dette er ganske konkret, og beregningsmodellen 
fra IPCC er vanskelig å endre.

• Store deler av beregningsgrunnlaget er utviklet i 
andre land, og har forutsetninger som ikke alltid 
stemmer fullgodt for norske forhold 

• Komplekse problemstillinger, veldig få har 
oversikt

• «Raske» konklusjoner på bøtende tiltak uten 
alt for god kjennskap til næring, økosystem, 
vekstforhold

• Mye politikk når en kan legge til «Klima»
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Hvorfor diskusjon rundt drøvtyggere

Metan er en klimagass, omtrent 28 
ganger sterkere enn CO₂

Men… den har en 12 – årig
nedbrytningstid. 

Metan nedbrytes til CO₂, den 28 ganger 
mindre fetter’n etter 12 år.

Metan inngår i et tolvårig kretsløp, da 
innput i metankretsløpet er særlig gras

«Enterisk metan» er betegnelsen på 
metan fra fordøyelsen hos drøvtyggere.  

12 års nedbrytningstid, gjør at med lik mengde 
utslipp årlig, øker ikke metankonsentrasjonen. 

Andre kilder til metan; tinende permafrost etc

Metan

akk kons

tid

CO₂

akk kons

tid
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Tiltak for å redusere klimagassutslipp

• Alle modeller baserer seg på utslipp 
pr produsert enhet. Dvs
effektivisering!! Areal/dyr/l diesel

• Avdråttsøkning, ikke uten problemer

• Sitat Odd M. Harstad: «Skeptisk til å 
oppfordre til å øke gjennomsnittlig 
avdrått mye, om det skal baseres på 
utenlandsk prod soya»

• Tilsetninger i fôr kan gi opp til 10 - 30 
% reduksjon: 3-NOP, Agolin Ruminant

• «Optimal agronomi pr arealenhet» nlr
og Tine

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi29KeTrP3kAhVxxIsKHSUlCEAQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.midtre-namdal.no%2Finvitasjon-til-kurs-i-klimasmart-agronomi.6094136-165001.html&psig=AOvVaw0Bo_sjFHrPyoMY4smchNY1&ust=1570097753643854
https://www.landbruk.no/biookonomi/10-klimasmarte-losninger/
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjjiK3urP3kAhXlkYsKHZ9SCt4QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.fylkesmannen.no%2Fagder%2FLandbruk-og-mat%2FMiljotiltak%2FKlima--og-miljoprogrammet-i-jordbruket%2F&psig=AOvVaw11I7AN72f4WFACmAtR8iYS&ust=1570097920772937
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwin1M-Jrf3kAhULtYsKHeEJA3AQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fnaturpress.no%2F2018%2F05%2F04%2Fkan-revolusjonere-landbruket-maskin-bruker-damp-i-stedet-for-sproytemidler%2F&psig=AOvVaw11I7AN72f4WFACmAtR8iYS&ust=1570097920772937
https://shifter.no/landbruksrobot-fra-as-gikk-helt-til-topps-i-nordisk-foodtech-karing/
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwit7qicsf3kAhUIs4sKHTQ9Ck0QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.atskog.no%2Fbruk-planter-som-taler-en-trokk%2F&psig=AOvVaw2wptdLNx0S76AlOwNSoQ2M&ust=1570099119858742
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwitupnPsf3kAhW1AhAIHd_gC0AQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Flandbrukstidende.no%2F2013%2F02%2F03%2Fbiovarme-gir-apnere-landskap-og-okt-kornavling%2F&psig=AOvVaw01jyIuR-s_6axw_2dVv3QP&ust=1570099180562771
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi92_Cdsv3kAhUNqIsKHQ4FBOoQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fcf.no%2Fredskaper%2Fnavigasjon-gps%2Ftopic1&psig=AOvVaw0pLGfDl9v9X4gR1aEIE4ks&ust=1570099336982882
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Men hva er klimasmart?

• Etablerte sannheter om hva som er 
miljørett og «klimariktig» får seg en 
knekk

• Beregningsmodellene er bygd på andre 
parametre enn vi liker å assosiere med 
riktig bruk av ressurser

• Transport 
Endrer stort på klimaavtrykket til en 
sektor eller ei transportsensitiv 
næring

• Alternativt skyggeregnskap for å gi 
komplette tall for ei næring - komplisert
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Klimagunstig kjøttproduksjon

• Kort oppforingstid, lavt metanutslipp

• Store deler av kostnadene med fôr havner i 
transport/industriregnskapet

• Slavisk bruk av «Parisavtalen» så er dette den mest 
klimavennlige løsningen

• Industrien markedsfører seg som nettopp dette, og 
tilpasser seg.

• GMO, antibiotikabruk, økonomien i CAFO – er styrt 
direkte av dieselprisene

• Sier noe om hvor lite nøyaktig avtaleverket på klima 
er, og hvor feil det kan brukes

http://1.bp.blogspot.com/-kCGc5puzBuc/TWAStQCxLCI/AAAAAAAAA3E/2ZF8qVu_u8U/s1600/CAFO1.jpg
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Klima vs Politikk/Lovverk

Målsetjing…

Redusert utslepp av klimagassar
fra landbruk – ned 40% frå 1990 til 2030

- men det kostar….

Landbruk over hele landet
Produksjon på lokale ressurser
Levende kulturlandskap
Transportavstander / energi
Dyrevelferd / dyrehelse
Grensevern / sjukdom / kontroll med maten/ GMO
Handelsbalanse
Levende lokalsamfunn, lokalt næringsliv
Beredskap
«Rettferdig» handel med matvarer



25© Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Mange som mener de har løsningen…

• Veldig «in» å være med å legge føringene 
for veien videre

• Store forskningsmidler deles ut, da vi har 
dårlig tid – 11 år igjen

• For folk flest så er det kanskje ikke 
forskjell på en rapport fra EAT eller om 
den kommer fra NIBIO eller NMBU

• Landbruket har en kjempejobb foran seg 
med å klare å vise til endringen som skjer, 
uten å virke som «den sure fettern»

• Klima vs «Det grønne skiftet»

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiW8ILIs_3kAhUomIsKHa7uDWIQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCICEROsenterforklimaforskning%2Fphotos%2F&psig=AOvVaw2j5y-hsFepPFN--eSAq2m-&ust=1570099758158391
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiHprHds_3kAhUCtosKHa9jA6kQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fdesign.nmbu.no%2Fforsideartikler%2Fnode%2F2940&psig=AOvVaw320ohj4PgepFyVWTd0Rh2t&ust=1570099809046376
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjs4PXus_3kAhWkk4sKHQTTBFYQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsabimanorge&psig=AOvVaw0KVWqd7C4o0Z2iebJHrACJ&ust=1570099842016871
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiKjID_s_3kAhVkmYsKHXFZD-0QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nibio.no%2Ftjenester%2Fgardskart&psig=AOvVaw3ad6HRcLYcpyaw-5vJFWn7&ust=1570099874412533
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiksISPtP3kAhUEkMMKHVi2D4UQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.creativereview.co.uk%2Fworld-wildlife-fund-logo%2F&psig=AOvVaw3LlKQWMsNQAEpGLoDwIJ-I&ust=1570099909012462
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjD5sjCtP3kAhVilosKHQ5HDycQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Ffcrn.org.uk%2Fnetwork-updates%2Ffcrn-and-eat-forum-collaboration&psig=AOvVaw3UQUxNJopVTmvqTchCxKEc&ust=1570100004332343
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiauNahtP3kAhVksYsKHeTUCPAQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.norsok.no%2F&psig=AOvVaw2KIih5FBwHmsnZe4KPuDeE&ust=1570099941918673
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Den virkelig store utfordringen

• I sammenheng med FN`s
bærekraftsmål, er det få av måla som 
går hånd i hånd med klimareduksjon

• Men nasjonene i FN har gått sammen 
om å forplikte seg til disse, også innen 
2030

• Vi blir fler på jorda, vi trenger mer 
mat, den må fordeles bedre i en 
verden med økt kjøpekraft. 

• Innen 2050 må 12 mill Km2 tilbake til 
skog, og produksjonen opp 20 % på 
resterende landbr.areal (IPBES)

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiu5-vWtf3kAhWMs4sKHYaTDHwQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.fn.no%2FUndervisning%2FVGS%2FFNs-baerekraftsmaal&psig=AOvVaw2qwnVOf5hyzEf8aokcnnN5&ust=1570100331464354
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Hva kan landbruket gjøre….?
• Mye av det samme som i dag, for dette gjør vi:

• Lovverk og kontroll og informasjon til kommunene, klimasmart landbruk/verktøykasse

• Tilbakemelding til sentrale myndigheter, høringsutt. Etc

• Tilbakemeldinger ved endringer; eks nydyrking myr, RMP

• Etablere fagmiljø for en tverrfaglig kompetansebase 

• Utnytte hver sine styrker, men se klimaperspektivet
• Etablere møteplasser mellom fag og klima
• Sette oss inn i klimakalkulatoren 
• «Ta plassen» som klimakompetanse i fylket, enten 

gjennom egen utvikling, eller bruke andre
• Men kanskje viktigst: Tenke igjennom hvordan jeg kan 

fremme klimaet for mitt fagfelt og mine ordninger

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwja8tuL2pPkAhVumYsKHYTnBfcQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.fylkesmannen.no%2Fagder%2FLandbruk-og-mat%2FMiljotiltak%2FKlima--og-miljoprogrammet-i-jordbruket%2F&psig=AOvVaw2NO2mCxCadoc90XU7ntRfD&ust=1566467965357409
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Fylkesmannens satsningsområder

• Økt bruk av tre i offentlige bygg og landbruksbygg, prosjekt

• Fasilitator - møteplasser/arenaer, prosjekt som:

• «Nettv. for berekraftige bygg», «fagdag biogass» «innovative anskaffelser» 

• RMP, utvalgte kulturlandskap, Klimaretta UT -prosjekt  

• Deltagelse i klimanettverk rundt om i fylket

• Prosjekt om Biogass og gårdsvarmeanlegg, blå/grønt samarbeid 

• Økt aksellast på vegnettet, større biler, færre turer, trafikksikkerhet og klima

• Legge til rette for tettere planting, økt hogst, for å friste til næringsetablering 
regionalt, for å utnytte et klimarett råstoff.

• Lokalmat-satsning. 
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Hva kan kommunene gjøre

• Oppdatere klimaplanene, få inn klima i 
prossessene

• Utnytt kommunens kjøpekraft klimasmart, 
effektene kan være mye større enn 
merkostnadene, om det blir dyrere

• Kjenn til hvor kompetansemiljøene sitter, helst 
delta, klimasatsmidler, Miljøkommune.no

• Prøv å henge klima og miljøansvar på noen, ikke så 
mange ildsjeler. Landbruksnettverk?

• Pass på tverrfagligheten, ingen kan kjenne alle 
områder, men dere kjenner kommunen best

• Hva tenker dere?

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiQyrf6v_3kAhXcisMKHUwvAsEQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.trondheim.kommune.no%2Fklima%2F&psig=AOvVaw2wSuDiySUNxmcW5o5EMcvX&ust=1570103034885258
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiuiMjDwP3kAhWJlosKHZ9LDrsQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Finnovativeanskaffelser.no%2Fkalender%2Fnaeringslivet-presenterer-gronne-losninger-for-oslo-kommune%2F&psig=AOvVaw3r4prOYRbiIUADhe4ssEek&ust=1570103217390083


Nettside fylkesmannen.no/mr

Klimaomstilling i 
alt vi gjer for å 
bidra til

- Trygg framtid for 
folk og natur

Takk for meg!


