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Animalia..

..skal bidra til:
- økt verdiskapning
- reduserte kostnader
- høy tillit til norsk kjøtt- og eggproduksjon

..eies av kjøtt- og eggbransjen, jobber for 
bonde og bransje, er 64 ansatte



Animalia har 6 kjerneområder
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Befolkningsvekst og behov for mat
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FNs klimapanel
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• Behov for 60% mer mat i 2050

• Ta i bruk alle tilgjengelige ressurser til matproduksjon

• Tilpass produksjonen til de naturgitte forholdene og lokalt 
ressursgrunnlag

Bunntekst
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Øke matproduksjonen og selvforsyningen

Utnytte utmarksbeiteressursene bedre enn vi gjør

i dag

Foto: www.istockphoto.com

Kulturlandskap er sentralt i bøndenes 
fellesgodeproduksjon for samfunnet



Norske ressurser
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Rikelig med vann. Svært god dyrehelse. Effektiv produksjon og høy fôrutnyttelse.



FNs statistikk over landbruksareal
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• http://www.fn.no/Statistikk/Permanent-dyrket-mark

Bunntekst

http://www.fn.no/Statistikk/Permanent-dyrket-mark


FNs statistikk over andel landbruksareal
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Utmarksbeite i Norge
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• 45 % av det totale landarealet i Norge er klassifisert som godt eller 
svært godt beite

• 2,4 millioner dyr på utmarksbeite i 2016

• 300 mill fôrenheter

• 700 000 daa grasavling

Bunntekst



Positive miljøeffekter
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• Biologisk mangfold

• Viktige miljøer og habitater i beiteområder.
• Mangfold av gener, arter, naturtyper og landskapstyper, utgjør robuste 

økosystemer som leverer viktige økosystemtjenester. Leveområder til et mer 
enn 300 arter på rødlista

• Hindrer gjengroing, bevarer kulturlandskapet

• Karbonbinding i jord – hva er potensialet?

• Ressursutnyttelse

Bunntekst



Matproduksjon og selvforsyning



Rapporter om kjøtt og klima
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I oktober 2017:

• FCRN, Grazed and confused

• WWF, Appetite for destruction



Klimagassutslipp fra jordbruket

Tall for klimagassutslipp varierer, avhengig av kilde. Det brukes ulike metoder og grunnlagsdata. 
De to tallene ovenfor kan sammenlignes anslagsvis, ved at begge omfatter sektoren jordbruk, 
men ikke skog og arealbruksendringer. Kilde globale tall: FNs klimapanel, norske tall: SSB.



80% av jordbrukets utslipp i Norge er knyttet til 
husdyr- og fôrproduksjon



Utslipp fram mot 2050

17 Bunntekst



Utslipp fra husdyrsektoren globalt
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Spørsmål 12



Utslipp fra biologiske prosesser og fossile 
brensler over tid 

Kilde: IPCC, Synteserapport 2014
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Både utslipp og binding av CO2 inngår i karbonkretsløpet, og balansen mellom disse betyr noe 
for hvor mye CO2 som slippes ut. Dette skiller klimagassutslipp fra biologisk produksjon 
fundamentalt fra klimagassutslipp fra bruk av fossile kilder. 

Karbonkretsløpet



Hva gjør husdyrsektoren?
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Overordnet: FoU, teknologi

• Agronomi, drenering

• Høstetidspunkt

• Avl, dyrehelse

• Gjødselhåndtering
• Karbonlagring i jord
• Fornybar energi

• Restråstoff

• Osv..



Klimasmart landbruk, potensiale på hver gård

NPK
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• 3% landbruksareal i Norge

• 2/3 best egnet til grasproduksjon

• Mye ressurser i utmarksbeite

• Rikelig med vann

• Svært god dyrehelse

• Effektiv produksjon

Foto: Grethe Ringdal, Animalia



Begrepet bærekraftig utvikling
innført av Brundtlandkommisjonen; Our common future

Kilde: www.fn.no

Utvikling som imøtekommer 
dagens behov uten å ødelegge 
mulighetene for at kommende 
generasjoner skal få dekket sine 
behov (FN, 1987)
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Takk for oppmerksomheten!



Hva spiser dyra?

År 2014 Kraftfôrandel (%) Norskprodusert
kraftfôrandel av det totale 
kraftfôret 

Norskandel av total 
fôrrasjon (grovfôr og 
kraftfôr)

Storfe - melkeprod 43 % Ca 50 % Ca 80 %

Storfe – ammeku 5 – 12 % Ca 60 % 90-97 %

Storfe okser –
intensiv produksjon

Ca 43 % Ca 50 % Ca 80 %

Sau Under 5 % på søya –
vanskelig å anslå for 
slaktemodne lam

Ca 70 % 85-97 %

Svin 100 % Ca 70 % Ca 70%
Kylling 100 % Ca 50 % - varierer fra 

år til år
Ca 50 % - varierer fra 
år til år
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