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Hvorfor model
• Dokumentasjon? (opprinnelig)

• Rådgivning? (NLR, Tine)

• Omdømme? (Tine, FK, 
Bondelaget ++)

«Klimaforhandlinger med 
staten» vil gi retning

Markedet?

Genuint ønske om å redusere 
utslipp



Klimamerking etter 
ISO-standard?



«Klimasmart» - valg av modell

• Må kunne reflektere endringer på gårdsnivå utover 

reduksjon i antall dyr og areal

• Må minimum være like detaljert som beregningene som 

brukes i det nasjonal klimagassregnskapet

• Må «rekne rett»: dvs må være anerkjent internasjonalt

• Må være «transparent»

• Må bygge på (lett) tilgjengelige og robuste inputdata

• Må passe til norsk landbruksvirkelighet 
• ………..



Klimagassutslipp på gården

«En tiltaksorientert

modell»



Organ Organ

Celle Celle

Plante Dyr

Vekst/Jord Dyrekategori

Total avling Buskap

Gård

Beregningsmodellen må reflektere
endringer som gjøres på gårdsnivå

FÔRPLANER

GJØDSELPLANER

Tar vare på gårdens 

samspill mellom jord –

planter – fôr og dyr





Utslipps- og tiltaksorientert

• CO2 binding fotosyntese og tap ånding blir til netto til karbonmodell

• CO2 karbonendring, muligheter for lagring (red. jordarbeiding, pløye 
ned halm, fangvekster (Biokull)) 

• CO2 fossil-energi, direkte og indirekte

• N2O og CO2 fra produksjon av kunstgjødsel

• N2O fra jord, direkte og indirekte, drenering, presisjonsgjødsling, N-
balanse

• CH4 fra fordøyelsen (fôrsammensetning, metanreduserende stoff)

• CH4 og N2O fra husdyrgjødsellager (syretilsetning, biogass, lagertid etc.)

NB: relateres til produserte enheter (og areal)



Test og utvikling HolosNor





OM grisemodellen fordeling (livsløpsaspektet)



Enterisk metan



Metan fra husdyrgjødsel



Lystgass fra husdyrgjødsel



Tallene i figurene er ikke kvalitetssikret, men ment for 

presentasjon av verktøyet!



Lyst-
gass 
fra 
jord



Karbonendring  jord



Klargjøring 

data Jord-

plante

Andre data

Presentasjon 

av gårdens 

klimaavtrykk

Registreringer av 

driftsinformasjon

(avling, beite, 

teknologi..)

Tine

Kukontroll

Bonde

Rådgivnings-

verktøy TINE, 

NLR, andre

Landbrukets klimadatabase
Benchmarking for rådgivningsformål

Statistikk og databaser for FoU

Næringas klimaregnskap/ klimaavtrykk for dokumentasjon

Rådgiver/ 

rådgivning

sopplegg

Jorddata NIBIO

Skifteplan -

Jordplan

HUSDYR Klima 

Klargjøring og 

kvalitetssikring

Fôrdata drøv

ANIMALIA

Husdyrkontroller

KSL

JORD Klima 

Klargjøring data

Jorddata

Gras- og 

kornmodell

DMNI

værdata

Regnskap

Tilskuddsdata

Landbruksdir

Avregnings- og 

fakturadata

Systemet



Dataflyt  - Samtykke
- bonden styrer tilgangen til sine data

• Bruker av data må sikre at 
landbruksforetakene det ønskes 
data om gir sitt samtykke til 
brukers bruk av data i Dataflyt 

• Gjenbruk av anonymiserte data 
• Forskning

• Statistikk

• Benchmarking for 
landbruksforetakene og deres 
rådgivere



Generelt system for integrasjon av jord/plante-
og husdyrrådgivningsverktøy på gårdsnivå; en 
nyvinning innenfor landbruksrådgivning

«Merge/ overlay»:

Jordsmonnsdata, Skifteplan, husdyrkontroller, avregninger og 

faktura, regnskapsdata



Før beregningen kan utføres må gårdens 

eier samtykke i at data kan hentes. For å 

få til dette sendes det ut en forespørsel 

om samtykke fra Klimasmart: 

«Klimasamtykke». 

Deretter er det innlogging ved hjelp av 

BankID eller Produsentregisteret

https://www.landbruketsdataflyt.no/dfs-
login/login_select_method

Når kalkulatoren er åpnet vil det første 

som presenteres være en kort forklaring 

på hva som beregnes.
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Nytt:

• Sammenligningsopplegg

• Utvikling over år

• Flernivåberegning






