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Innledning 

Matvarer fra våre tradisjonelle husdyrproduksjoner (mjølk og kjøtt) utgjør i dag ca 

1/3 av vårt kosthold på energibasis, og av dette er vel 80 % produsert i Norge 

(Helsedirektoratet, 2009). Husdyrproduksjonene spiller således en sentral rolle i 

den nasjonale matforsyningen. Prognosene viser at innbyggertallet i Norge vil øke 

til ca 5,7 millioner i 2030, dvs. ca 20 % flere enn i dag. Større usikkerhet knyttet 

til import av mat taler for at vi bør høyne matvaresikkerheten ved å øke 

selvforsyningsgraden. Flere innbyggere og økt egenproduksjon av mat vil 

innebære at matproduksjonen derfor må øke betydelig. En befolkningsøkning på 

20 % innen 2030 og en økning av egenproduksjonen på eksempelvis 10%-enheter 

i samme tidsrom, betyr at  matproduksjonen må øke med ca 40 %. 

Hovedutfordringen for myndighetene og jordbruksnæringa vil derfor bli å dekke 

den økte etterspørselen etter mat. Produksjonen må være bærekraftig. Det betyr at 

husdyrbruket bl.a. må bestrebe seg på å begrense utslippet av klimagasser. Det 

aller meste av plantedyrkingen i Norge er fôrproduksjon, og er således en integrert 

del av husdyrproduksjonene. Dyrkingen av fôrvekster medfører også utslipp av 

klimagasser, men størrelsen på utslippene varierer med hvilke fôrvekst som dyrkes 

og faktorer som jordkultur og dyrkingsteknikk. Valg av fôrvekst og 

dyrkingsstrategi påvirker således utslippet av klimagasser fra fôrproduksjon, og 

kvaliteten på fôret påvirker utslippet av klimagasser fra husdyra. Det er 

avgjørende at denne gjensidige påvirkningen blir tatt hensyn til ved utforming av 

strategier for å redusere utslippet av klimagasser fra husdyrbruket. Det er dette vi 

først og fremst skal diskutere i denne artikkelen. Det kan imidlertid først være 

hensiktsmessig å diskutere noen sentrale forhold relatert til ressursbruk for noen 

sentrale husdyrproduksjoner.  

 

Bærekraftig matproduksjon 

Med bærekraftig matproduksjon forstår vi en produksjon som imøtekommer 

dagens behov for mat uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til 

å dekke sine behov. Spørsmålet blir da hvordan vi best kan dekke det økende 

behovet for mat på en bærekraftig måte. Utslipp av klimagasser står her sentralt. 

Bruk av begrensende ressurser som energi og areal er to andre svært sentrale 

kriterier ved vurdering av hvor bærekraftig produksjonene er. Eksempler på 

verdier for klimabelastning for ulike matvarer som omfatter alle innsatsfaktorene 

fram til forbruker (såkalt livsløpsanalyser) i forhold til energiinnholdet fra 

Danmark og Sverige er vist i Tabell 1. Det må understrekes at det er knyttet stor 



usikkerhet og variasjon til slike verdier. I beregningene er det heller ikke tatt 

hensyn til at forholdet mellom karbonbinding og tap fra jorda kan variere 

betydelig mellom fôrproduksjonene (se senere).  

 
Tabell 1. Eksempler på samlet utslipp av klimagasser for noen matvaregrupper 

Klimabelastning, kg CO2- ekvivalenter/  MJ matvare 

Lågt (< 0,4 ) Middels (0,4-1,0 ) Høgt (> 1,0) 

Korn- og potetprodukter, grove 

grønnsaker (f.eks. gulrot), noen 

frukter/bær, fett/oljer og 

sukker. 

Melk, svin- og fjørfekjøtt, 

noen grønnsaker/ 

frukter/bær, noen produkter 

av oppdretts-/villfisk. 

Noen grønnsaker, sau- 

og storfekjøtt, enkelte 

produkter av oppdretts-

/villfisk. 
Basert på data fra:www.LCAFood.dk,http://www.sik.se/ og http://matportalen.no/matvaretabellen(2006) 

 

Eksempler på forbruk av energi og areal for noen sentrale produksjoner er vist i 

Tabell 2. Selv om tallmaterialet som danner grunnlaget for tabellen er vel 30 år 

gammelt, står hovedtrekkene fortsatt ved lag. Den mest effektive måten å 

produsere mat på, også i forhold til utslipp av klimagasser, er å dyrke 

plantevekster som kan benyttes direkte til mat og som samtidig gir gode avlinger 

(Tabell 1 og 2). Korn, potet og grove grønnsaker kommer svært gunstig ut både 

med hensyn på utslipp av klimagasser, arealbehov, og spesielt korn og potet også 

som bærer av nyttbart protein. I dag utgjør vegetabilske matvarer ca 2/3 av maten 

vår, men bare ca 30 % er dyrket i Norge. Av matkorn, potet og grove grønnsaker 

produserer vi hovedtyngden selv, mens vi av frukt og bær dyrker bare i 

størrelsesorden 5 % (Helsedirektoratet, 2009). Dyrkingen av matkorn kan økes 

noe. Potet og grove grønnsaker er ikke så kravfulle som matkorn og kan derfor 

dyrkes på store områder. Samlet sett betyr dette at vi har gode muligheter for å øke 

matproduksjonen ved å øke dyrkingen av vekster som kan brukes direkte som mat. 

Dette betinger en delvis omlegging av kostholdet. Begrensingen i alle fall på kort 

sikt, er antagelig at vi ikke er villig til å endre våre kostvaner tilstrekkelig. 
 

Tabell 2. Energibruk og arealbehov for produksjon av 1TJ1 omsettelig energi og energi- 

forbruk i TJ pr tonn ford. protein for ulike produksjoner i 1979 (Breirem et al. 1980) 

Matvare Energi, TJ Jord, dekar. Fordøyelig 

protein, tonn 

Korn og kornprodukter 0,53 242 0,07 

Poteter 0,96 185 0,308 

Frukt og bær 3,72 1044 1,410 

Grønnsaker 3,22 416 0,719 

Kumjølk 3,80 1049 0,327 

Storfekjøtt 15,92 5189 0,765 

Sauekjøtt 12,08 3890 0,720 

Svinekjøtt 5,08 914 0,400 

Egg,hønsekjøtt, kyllingkjøtt 9,12 1427 0,458 
11 TJ = 1 mill MJ 

http://www.lcafood.dk/
http://www.sik.se/
http://matportalen.no/matvaretabellen


For øvrig viser Tabell 1 og 2 at mjølkeproduksjonen kommer gunstig ut 

sammenlignet med de andre husdyrproduksjonene (Tabell 1 og 2). Dette skyldes 

at mjølkeproduksjonen er en svært effektiv produksjon. Klimabelastningen så vel 

som energiutbytte og arealbehov for produksjon av svin- og fjørfekjøtt er 

betydelig mindre enn ved produksjon av sau og storfekjøtt.    

  

Mer importert kraftfôr – er det bærekraftig utvikling? 

Tabell 3 viser utviklingen i ytelse, fôrforbruk og bruk av kraftfôr i 

mjølkeproduksjonen. De siste åra har ytelsen og dermed fôrforbruket økt 

betydelig, og andelen av kraftfôr har økt sakte men sikkert.  

 
Tabell 3. Utviklingen i ytelse, fôrforbruk og andel kraftfôr i mjølkeproduksjonen. 

(Statistikker fra husdyrkontrollen) 

År Årsytelse, kg Fôrenheter, totalt Andel kraftfôr, % 

2000 6094 4654 36,4 

2005 6541 4889 37,7 

2006 6586 4928 38,5 

2007 6757 5020 39,4 

2008 6921 5081 39,8 

2009 7057 5117 40,1 

 

Utviklingen i forbruk av kraftfôr til alle dyreslag fra 2001 er vist i Tabell 4.   

Totalt sett går utviklingen i retning av at en stadig større del av husdyrproduktene 

er produsert med utgangspunkt i importert fôr. Dette betyr også at en del av 

klimagassbelastningen knyttet til norsk husdyrbruk de senere åra har blitt 

eksportert til utlandet. Denne utviklingen er neppe bærekraftig, og kan hvis 

effekten av avskoging trekkes inn, få store konsekvenser for klimagassutslippet 

knyttet til husdyrproduktene (se nedenfor). Bruk av stadig mer protein i kraftfôret 

reiser også interessante spørsmål i forhold til utslipp av klimagasser. Det kan 

stilles spørsmålstegn ved hvor nødvendig det er å importere så mye fôr når vi selv 

har gode muligheter til å øke dyrkingen.  

Tabell 4. Utviklingen i import av kraftfôrråvarer (SLF, statistikker) 

År Karbohydratråvarer Proteinråvarer Fettråvarer 

Tonn i alt % Norsk Tonn i alt % Norsk Tonn i alt % Norsk 

2001 1267530 83 260412 85 27115 72 

2002 1240851 83 292382 77 27970 71 

2003 1251086 78 323421 69 31572 72 

2004 1273552 84 319455 63 36924 71 

2005 1280172 89 303356 64 35934 62 

2006 1278878 78 307108 61 44486 61 

2007 1316265 73 329528 63 41063 54 

2008 1340562 71 374547 55 41483 58 

2009 1295937 88 368058 59 40853 66 



 

Klimagasser fra husdyrproduksjonene 

I dag utgjør utslippet av klimagasser fra sektoren landbruket knapt 8 % av samla 

utslipp i Norge (http://www.ssb.no/klimagassn/main.html, 30.11.2010). Utslippet 

av klimagasser direkte fra husdyrproduksjonene (husdyr + husdyrgjødsel) utgjør 

ca 70 % av landbrukets totale utslipp (Tabell 5). Mesteparten av de resterende 

utslipp av klimagasser er relatert til fôrdyrkingen. Minst 95 % av klimagassene fra 

landbruket er altså knyttet til husdyrproduksjonene, og av dette kommer mer enn 

90 % fra drøvtyggerne. Drøvtyggerne står dermed svært sentralt i arbeidet med å 

redusere utslippet av klimagasser fra landbruket.  
 

Tabell 5. Betydningen av de ulike utslippskildene og klimagassene fra sektoren landbruk i 

mill tonn CO2- ekvivalenter (Statistisk Sentralbyrå, 2010) 

 

Kilde 

Karbondioksyd 

(CO2 

Metan 

(CH4) 

Lystgass 

(N2O) 

Sum 

Landbruket 0,5   0,5 

Husdyr  1,91  1,91 

Husdyrgjødsel  0,32 0,56 0,88 

Nitrogengjødsling   0,72 0,72 

Sum 0,5 2,23 1,28 4,0 

 

Utslippstallene i Tabell 5 omfatter bare klimagasser fra primærproduksjonene 

(plantedyrking og husdyrproduksjonene). Viktige utslippskilder relatert til 

produksjonen av fôr som fra produksjonen av kunstgjødsel, plantevernmidler etc. 

er ikke med. Likeså er et netto tap av CO2 fra jorda ikke med i regnskapet. Den 

sistnevnte er beregnet til 2,3 mill tonn CO2 /år hvor myr er en viktig utslippskilde 

(Grønlund og Hansen, 2010). Til sammen utgjør disse utslippskildene et betydelig 

bidrag til de offisielle tallene fra sektoren ”Landbruk”.  

Strategier for å redusere utslippet av klimagassene 

Tiltak for å redusere utslippet av klimagasser knyttet til husdyrproduksjonene kan 

deles i tre hovedkategorier: 

I. Tiltak som reduserer utslippet av CH4 og N i gjødsel som gir N2O 

II. Tiltak for å redusere utslippet av CO2 (drivstoff) og N2O fra fôrproduksjonen  

III. Tiltak som forbedrer karbonbalansen i jorda 

 

Tiltak for å redusere utslippet av klimagasser fra husdyra kan igjen deles inn i 

direkte tiltak og indirekte tiltak. Direkte tiltak virker ved å hemme produksjonen 

av CH4 under fermenteringa og redusere utskillelsen av N i gjødsel. Indirekte tiltak 

virker ved å endre på forholdet mellom produktvolum og klimagasser. Eksempler 

fra mjølkeproduksjonene er lengden på perioden fram til 1. kalving og antall 

laktasjoner. Ved å korte ned på kvigeperioden og/eller øke antall laktasjoner vil 

http://www.ssb.no/klimagassn/main.html


utslippet av klimagasser under oppdrettet bety mindre i forhold til samla 

produksjonsvolum, og dermed bidra til å redusere utslippet av klimagasser pr 

enhet produkt. Likeså vil en økning av produktiviteten oppnådd ved avl og/eller 

bedre fôring og stell bidra til at mengde klimagasser per enhet produkt går ned.  

Eksempler på både direkte og indirekte tiltak er vist i Tabell 6. I dette innlegget 

skal hovedfokus være på tiltak som reduserer utslippet av klimagasser knyttet til 

selve husdyrproduksjonen. Men fordi fôrproduksjonen er en integrert del av 

husdyrproduksjonene, har vi valg også å ta med noen viktige forhold som virker 

inn på nettoutslipp av klimagasser knyttet til fôrproduksjonen (Figur 6). Det er en 

komplisert sammenheng mellom faktorene, og mange forhold er det lite 

kunnskaper om. Det er derfor knyttet stor usikkerhet til hvordan sumeffekten slår 

ut på nettoutslippet av klimagasser. Det må utarbeides modeller som tar hensyn til 

helheten. Status for arbeidet med en slik modell (Holos modellen), blir presentert i 

et annet innlegg her på møtet (Bonesmo et al., 2011).   

 

Grasdyrking gir gunstigere karbonbalanse i jorda enn korndyrking 

Rasjonen til enmagede dyr består nesten utelukkende av kraftfôr, mens grovfôr 

utgjør som regel en stor del av rasjonen til drøvtyggerne. Fordi grasdyrking 

normalt gir en gunstigere balanse mellom karbonbinding og karbontap fra jorda 

enn dyrking av åkervekster (korn), har fôrgrunnlaget betydning på nettoutslippet 

av klimagasser. Det er imidlertid fortsatt usikkert hvor mye dette betyr. 

 

Import av kraftfôr kan øke utslippet av klimagasser  

Omdisponering av skogareal (avskoging) til areal for dyrking av fôr kan ha 

dramatisk virkning på nettoutslipp av klimagasser. På verdensbasis utgjør denne 

omdisponeringen så mye som 1/3 av totalt utslipp av klimagasser fra 

husdyrproduksjonene (FAO, 2006). Et mye omtalt eksempel på dette er at 

regnskog i Brasil blir dyrket opp for å produsere soyabønner. Blir effekten av 

avskoging på netto utslipp av klimagasser belastet kraftfôret og trukket inn i 

klimagassregnskapet nasjonalt, vil import av kraftfôr komme svært dårlig ut.   
 



Tabell 6. Tiltak som reduserer utslipp av klimagasser direkte fra husdyrproduksjonene og indirekte via fôrproduksjonen 

Tiltak for å redusere utslippet  

av klimagasser 

 

 

Effekt på karbonbind. 

/karbontap i jord  

Effekt på nettoutslipp 

av klimag./enhet  produkt 

Metan - direkte tiltak: Effekt på lystgass   

  Økt kraftfôrandel Innhold av N i rasj.  

er avgjørende 
↓ ? 

  Tidlig høsting av graset ↑ ↑? ? 
  Fett Lite Beror på fettkilde ↓Virkning på CH4 avgj. 
  Tilsetninger Lite Beror på kilde ↓ Virkning på CH4 avgj. 
Metan - indirekte tiltak:    

  Økt ytelse ↓N i fôret er avgj. ↓Beror på kraftfôrandel ↓Kjøttkonsum er avgj. 
  Kortere oppdrettstid ↓ Lite- beror på kraftfôrandel ↓ 
  Flere laktasjoner/dyr ↓ Lite ↓ Kjøttkonsum er avgj. 

Lystgass-direkte tiltak: Effekt på metan   

  Redusere N i kraftfôret ↑Beror på ytelsen ↑Beror på proteinkilde ? 
  Redusere N i grovfôret ↑Beror på ytelsen ? ? 

Lystgass-indirekte tiltak:.    

  Økt ytelse ↓ Rasjonen er avgj. ↓Beror på kraftfôrandel ↓ Kjøttkonsum er avgj. 
  Kortere oppdrettstid ↓ Lite- beror på kraftfôrandel ↓ 
  Flere laktasjoner/dyr ↓ Lite ↓ Kjøttkonsum er avgj. 

Fôrprod.-direkte tiltak: Effekt på lystgass   

  Mer effektiv N- gjødsling ↓ Lite ↓ 
  Mindre jordarbeiding ? ↑ ↓Beror på avling 

Fôrprod.-indirekte tiltak:    

  Tiltak som  gir større avling 

   (bedre agronomi etc) 
↓ ? ↓ 



 

Litteratur 
 

Breirem, K., F.Reisegg, T. Høyem, A. Njøs, K. Rydland, H. Sande og G. Wilhelmsen. 1980. 

Energibruk ved produksjon av matvarer i norsk jordbruk 1929-1979. NLVF-utredning nr. 

111. ISBN 82-7290-033-5. 

 

FAO. 2006. Livestock´s Long Shadow. Environmental Issues and Options  

(http://www.fao.org/docrep/010/a0701e/a701e00.HTM ). 

 
Grønlund, A. and S. Hansen. 2010. The level of greenhouse gas emission in agriculture in 

Norway. In: Proceedings from Polish-Norwegian Seminar Strategies to mitigate GHG 

emission from agriculture, 17-18 September 2009, /UNG-PIB Pulawy, Poland, pp 7-12. 
 

Harstad, O.M.  og H. Volden. 2009. Klimagasser fra husdyrbruket. Muligheter og 

begrensinger for å redusere utslippene. Husdyrforsøksmøtet 2009, 135-138. ISBN: 978-82-

7479-020-9. 

 

Helsedirektoratet.2009.Utviklingen i norsk kosthold. Matforsyningsstatistikk og 

Forbrukerundersøkelser. Helsedirektoratet. 

 

 

 

 

 

 

http://www.fao.org/docrep/010/a0701e/a701e00.HTM

