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Utfordringen:
Vi har forpliktet oss sammen med EU etter Parisavtalen til å redusere våre utslipp 
med 40% innen 2030. 
Om 1,5 ˚C målet skal kunne nås må utslippene reduseres med 45-50% innen 2030 , 
for deretter å bli netto null i 2050, og deretter å bli negative.
Eu-kommisjonen lagt frem forslag om å kutte 55% innen 2030.

Status pr 2017:
Norge har økt sine CO2-utslipp kraftig siden 1990, med nær 30 prosent.
Holdes olje og gass utenfor, har Norges CO2-utslipp økt med 12 prosent.
Av Europas land med over én million innbyggere viser bare Kypros større økning.
EU-landene har i snitt redusert sine CO2-utslipp med 22 prosent. 

Trenden: Gjennomføres tiltak innmeldt etter Parisavtalen går vi i mot 3,2 C 
globalt
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Klimaomstilling =

Klimagassreduksjon + Klimatilpasning

Klimaomstilling
Behovet for samfunnsendringer som:

- Reduserer utslipp /opptak CO2

- Fremmer klimatilpasning/robuste samfunn

Klimatilpasning
Tiltak for tilpasning til et klima i endring

FOU på  utslippsreduksjon 

Smart Cities
Klimasmart landbruk

Klimagassreduksjon
Tiltak for utslippsreduksjon

Klima 2050
Forskningssenter for klimatilpasning av infrastruktur 

og bygg

Kilde: Klima 2050



Organisering av klimaarbeidet i Trøndelag

Klimaråd Trøndelag

Koordinerings-

gruppe

Prosjektledelse FK

Arbeidsgruppe 
lavutslipp

Nettverk for 
lavutslipp i 
kommuner

Klimapartnere Grønt flagg
Ulike prosjekter og 
tiltak for å redusere 

utslipp

Prosjektledelse FM

Arbeidsgruppe 
klimatilpasning

Nettverk for 
klimatilpasning i 

kommuner

Klimatilpasning for 
ulike fagtema

Ulike prosjekter og 
tiltak for å bidra til 

klimatilpasning

Ressursgruppe



Klimarådet skal være:

Et rådgivende og samordnende organ for arbeid med 
klimaomstilling i Trøndelag

Ta initiativ i arbeidet med klimaomstilling

Arbeide for å forankre og motivere kommunene, regionale 
myndigheter og næringslivet i klimaomstillingsarbeidet

Arbeide for å finansiere ulike prosjekter knyttet til klimaomstilling.

mandat



Klimaprofil Trøndelag    2017
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Klimafaktorer Hendelser - detaljer Forventede endringer  i klima

Klimaprofil Sør-Trøndelag 2016

Hoved-årsak Klimarelatert hendelse

Økt

nedbør

Ekstrem nedbør Oversvømmelse/overvann Økt sannsynlighet

Flom Regnflom Økt sannsynlighet

Snøsmelteflom Uendret/ mindre sannsynlighet

Isgang Mulig økt sannsynlighet

Skred fra 

fjell

Steinskred Usikkert

Fjellskred Usikker

Skred i løsmasser Jordskred Økt sannsynlighet

Kvikkleire-skred Usikkert

Skred i snø Løssnø/flak Mulig økt sannsynlighet

Sørpeskred Økt sannsynlighet

Økt vind Sterke vinder Usikkert

Stormflo Økt sannsynlighet

Varmere klima Økt lokal temperatur Inngår ikke i Klimaprofil-16

Tørke

Havstigning – DSB anslår ca 60-100 cm havstigning

Forventa klimaendringer fram til år 2100

Klimaprofil laget for alle fylker



Bilde: NLR







Landbruket er en av  sektorene som blir tydeligst 
påvirka ev klimaendringene

Viktig at konsekvenser og muligheter analyseres og synliggjøres i 
kommunale planer

• Tiltak for å redusere  klimagassutslippene

• Tiltak for å møte mer ekstremvær og tilpasning til endra klima

• Mulig produksjon av klimanøytral bioenergi og utslippsfri energi

• Strategier for å verne om produksjonsgrunnlaget og øke bindinga av karbon 
i skog og jord.



Skogbruket
1. Sikre fortsatt karbonopptak og karbonlagring i skog

2. Bidra til substitusjon av fossilt avhengige fiber, energi, 
byggematerialer (samt  fortyper).

3. Tilpasse veier og driftsteknikker til et klima i endring

4. Bygge omdømme i fht 1-3

Bilde: Norsk landbruksrådgivningBilde: Namdalsavisa



I 2017 utarbeidet NIBIO en kostnadsanalyse som viser fire lønnsomme 
tiltak i jordbrukssektoren som tilsammen kan redusere 
klimagassutslippene med 800 000–900 000 tonn CO2-ekvivalenter innen 
2050.

De fire tiltakene er:

redusert produksjon og konsum av storfekjøtt – erstattes med frukt, 
grønt og fisk

redusert matsvinn

stans i nydyrking av myr

økt utnyttelse av husdyrgjødsel til biogassproduksjon



For egen regning ville jeg legge til:

God gjødselhandtering, redusere tap av lystgass, og metan

Endret forinnhold for  drøvtyggere kan redusere metanutslippet

Jobbes med det samme innen  avl

Jordbearbeiding og karbonlagring i jord  CCS-variant 

(carbon , capture and storage)

«Mer agronomi mindre dekk, diesel og kjemikalier»



Kommunenes rolle:

Planmyndighet

Forvalter av tilskuddsordninger

Myndighet etter lover og forskrifter

Utvikler

Grunneier



Kommunene må være medaktører :

Bygge og utvikle egen kompetanse på regelverk og ny FOU på klima, 
klimatilpasning

Bygge forståelse for at landbruk er en del av løsningen i komm.ledelse
og andre sektorer

Utvikle samhandlingsarenaer for å utvikle, prøve ut og iverksette tiltak

Vise og dokumentere resultater.



Landbruket har stort potensiale for å:

redusere egne klimagassutslipp, og bidra til andres

reduserer egen energibruk

øke egen klimanøytral energi produksjon

forvalte eget karbonlager både på kort og lang sikt, og øke 
karbonopptak i skog og jord ( Biologisk-CCS)

ta vare på produksjonsgrunnlaget i jord og skog

tilby produkter og tjenester i en grønn omstilling

Klimatilpasning. Bli robust og eventuelt ta i bruk fordeler med 
høgere temperatur



Klimaendringene stiller verdens landbruk overfor to hovedutfordringer:

Å motvirke klimaendringene gjennom utslippsreduksjon, økt CO2-opptak og 
karbonlagring
Å mestre produksjon under endret klima ved tilpasning til klimaendringer

Arbeidsgruppen mener at norsk landbruk må ha som mål å:
Bidra til matsikkerhet ved å produsere mer og riktig mat
Mestre mer krevende produksjonsforhold som følge av klimaendringene
Motvirke klimaendringer ved å redusere klimagassutslipp
Motvirke klimaendringer ved å øke karbonlagringen, inkludert bruk av 
karbonnegative løsninger
Levere fornybare alternativer som substituerer fossil energi og 
klimabelastende materialer
Ivareta miljøverdier og økosystemtjenester

Klimagassutslippene har gått ned med om lag 13 prosent fra 1990 og 
utgjorde i 2013 i overkant 8 prosent av de norske klimagassutslippene. 
Når vi inkluderer utslipp fra transport, bygg og areal så er det videre 
potensialet for utslippsreduksjon anslått å være inntil 20 prosent fra i dag og 
frem til 2030, konkluderer arbeidsgruppa


