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10.  
Det er beregnet at landbruket, inkludert utslipp av CO

2
 fra bruk av fossile energikilder, står for om lag 

ni prosent av Norges utslipp av klimagasser. Utslippene er særlig knyttet til husdyrhold, gjødsling og 
jordarbeiding. For å sikre legitimitet og utvikling må landbruket ta ansvar for å redusere 
klimagassutslippene. 
 
Landbruket arbeider med grunnlag i naturmangfoldet og naturens produksjonsevne. 
Klimaendringene vil påvirke både det naturlige biologiske mangfoldet og det mangfoldet som er 
knyttet til matplantene. Dette mangfoldet er vår forsikring for framtida og må ivaretas og nyttes 
aktivt i arbeidet med å begrense klimaproblemet.  
 
Med sine biologiske produksjoner er alle landbruksnæringene gjennom fotosyntesen og 
karbonkretsløpet basert på naturens avanserte samspill mellom opptak og utslipp av CO

2 
og andre 

klimagasser. Store deler av landbruket er avhengig av og tilpasset de klimatiske forholdene og kan 
således bli mer påvirket av endringer i klimaet enn andre næringer.  
 
Netto CO

2
-opptak i norske skoger har de siste årene vært i størrelsesorden 25–32 millioner tonn årlig. 

Dette tilsvarer omtrent halvparten av de samlede, norske klimagassutslippene. Netto CO
2
-opptak 

varierer noe mellom år som følge av blant annet naturlige variasjoner i vekstbetingelser, 
klimaendringer, skogskjøtsel og hogst. I Norge tar skogen årlig opp vel halvparten av de 
menneskeskapte klimagassutslippene.  
 
Trevirke i konstruksjoner bør i økende grad erstatte mindre klimavennlige materialer, og trevirke til 
energiformål bør erstatte kull, olje og gass. 
 
Det er et sterkt behov for mer kunnskap om karbonbinding i jord, lystgasstap og utslipp fra 
husdyrproduksjonen.  Landbruksproduksjon kan ikke foregå uten utslipp av metan og lystgass. 
Kunnskapen om en del av disse utslippene, spesielt lystgass, er fortsatt svak. Forskningen har så langt 
ikke kommet fram til tiltak som reduserer utslippene av lystgass vesentlig uten at det fører til en 
betydelig reduksjon i matproduksjonen. 
 
Regjeringen legger til grunn at landbruksrelaterte klimatiltak skal innpasses i en helhetlig landbruks-
og matpolitikk, der ett av målene er å opprettholde eller øke matproduksjonen. 
 
Regjeringen mener det bør være et mål å fase ut bruk av fossil energi til varmeformål i jordbruket 
innen 2020. Dette tiltaket vil få virkning for sektoren energi og transport i klimagassregnskapet og 
har et potensial for utslippsreduksjoner på om lag 50 000 tonn CO

2
-ekvivalenter.  

 
 


