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Bakgrunn 

Klimaforliket i Stortinget innebærer at klimagassutslippene i Norge skal reduseres 

med 15–17 mill. tonn CO2-ekvivalenter i 2020 sammenliknet med referansebanen; 

slik den er presentert i nasjonalbudsjettet for 2007, når skog er medregnet. 

Jordbrukets bidrag mot dette målet er satt til 1,2 mill. tonn CO2-ekvivalenter; som 

tilsvarer mer enn 20 prosent reduksjon i jordbrukssektorens nåværende utslipp 

(KLIF 2010). Landbruksdepartement (2009) har anslått at en vesentlig del av 

reduksjonen skal oppnås ved økt effektivitet i husdyrholdet og ved reduksjon av 

N-gjødsling til både eng- og åkervekster. Økt effektivitet i mjølke- og 

storfekjøttproduksjonen samt saueholdet er beregnet å være foretaksøkonomisk 

lønnsomt, og Landbruksdepartementet mener at rådgivning til produsenter er et 

egnet virkemiddel. Redusert N-gjødsling til eng- og åkervekster vil 

Landbruksdepartement oppnå gjennom lov og forskrifter, informasjon og 

gradering av produksjonstilskudd. 

Det er tilpasninger av produksjonen på gardsnivå som bestemmer de totale 

utslippene av klimagasser fra jordbruket: metan (CH4) fra vomgjæringa hos 

drøvtyggere og fra husdyrgjødsel, lystgass (N2O) fra jord og gjødsel og 

karbondioksid (CO2) fra bruk av fossilt brensel og karbontap fra jord. Effekten på 

en gards totale klimagassutslipp av enkeltendringer, som for eksempel økt 

mjølkeytelse per årsku, høgere kraftfôrandel, redusert gjødsling til eng og beite, 

kan ikke fastsettes uten en helhetlig analyse på gardsnivå (Janzen et al. 2006). 

Årsaken til dette er de mange avhengighetsforhold mellom enkelttiltak innenfor 

garden. Derfor er det utviklet simuleringsmodeller og enklere kalkulatorer for å 

beregne klimagassutslipp på gardsnivå i en rekke land, se Berglund et al. (2009) 

for en oversikt.  

For å bidra til reduksjon i klimagassutslippene fra norsk jordbruk ble det i juli 

2009 satt i gang et bilateralt samarbeid mellom forskere i Norge og Canada 

(BILAT), finansiert av Norges forskningsråd og organisasjonene i landbruket. 

Agriculture and Agri-food Canada har gjennom noen år utviklet 

rådgivningsverktøyet HOLOS for enkeltgarder (Little et al. 2009, Beauchemin et 

al. 2010). Et av målene med BILAT-prosjektet er å tilpasse HOLOS-modellen til 



 

 

norske forhold og derved utvikle grunnlaget for et tiltaksorientert 

rådgivningsverktøy for våre gardsbruk. 

 

Beskrivelse av modellen 

HOLOS er en helhetlig modell som beregner gardens totale klimagassutslipp på 

grunnlag av: areal, jordsmonn, klima, forbruk av egne og innkjøpte driftsmidler og 

produksjonsresultat i plante- og husdyrproduksjonen. De direkte og indirekte 

utslippene av CO2, CH4, N2O fra: vomgjæring, lagrings- og bruksmåter av 

husdyrgjødsel, dyrking av eng- og åkervekster og forbruk av innkjøpt energi, blir 

beregnet ved hjelp av forholdsvis enkle algoritmer; de fleste er IPCC-baserte, men 

tilpasset canadiske forhold. Tidssteget i modellen er ett år, men noen av 

modellkomponentene har kortere tidssteg.  Ved utvikling av modellen er det lagt 

større vekt på å synliggjøre sammenhenger mellom de ulike komponentene av 

gardens produksjon enn på å utvikle detaljerte, prosessbaserte modeller for de 

enkelte bestanddelene.  Formålet med verktøyet som modellen inngår i, er å 

beregne endring i klimagassutslipp ved tiltak på gardsnivå. 

Ettersom HOLOS-modellen bygger på agroklimatiske soner i Canada og lokal 

sammenheng mellom naturgrunnlag (jord og klima) og klimagassutslipp, kan den 

ikke brukes uten tilpasninger til våre forhold. I Norge har vi ingen tilsvarende, 

agroklimatisk soneinndeling. Vi har derfor erstattet de geografisk avhengige 

variablene og algoritmene med modeller som bygger på allmenne jord- og 

værdata. For endring av karboninnhold i jord har vi valgt å bruke den svenske 

ICBM-modellen (Andrén et al.  2004). ICBM-modellen beregner endring av 

karboninnhold i matjordjorda ut fra utgangsnivå, vekstslag, oppnådd avling, 

jordarbeiding, jordtemperatur og vassinnhold i jorda. For å beregne de direkte 

N2O-utslippene fra jord har vi valgt å bruke IPCCs tilnærming der en fraksjon av 

N-tilgangen (gjødsling, planterester og mineralisering) omdannes til N2O (IPCC 

2006). Denne utslippsandelen justeres til norske forhold ved jordtemperatur og 

vassinnhold i matjordlaget etter funksjoner som er avledet fra et omfattende 

materiale presentert av Sozanska 1999). 

Fôring av mjølkekyr og framfôring av okser til slakt i Norge skiller seg ut fra 

vanlig praksis i Canada. I tillegg har vi et langt bedre system for innsamling av 

fôringsopplysninger og produksjonsdata. Vi utvikler derfor egne likninger for 

CH4-utslipp fra drøvtyggere etter framgangsmåten til Jentsch et al. (2007) og 

grunnlagsdata fra simuleringer i NORFOR, som er gitt ortogonale kombinasjoner 

av inngangsvariabler.  Det er et mål å etterprøve disse likningene mot 

eksperimentelle data i løpet av prosjektperioden. 

 

Evaluering av modellen 

En klimagasskalkulator på gardsnivå, som skal kunne bidra i arbeidet med å senke 

gassutslippene fra jordbruket, må i tilstrekkelig grad være i stand til å tallfeste 



 

 

variasjonen mellom garder i utslipp som skyldes ulikheter i naturgrunnlag, 

innsatsfaktorer og produksjonsresultat i plante- og husdyrproduksjonen. Det er 

vesentlig viktigere at en slik modell angir retning i endring av klimagassutslipp og 

den relative betydningen av ulike tiltak, enn at den gir et presist uttrykk for det 

absolutte nivået av utslipp. For å teste modellens evne til å avspeile variasjonen i 

driftsopplegg under norske forhold, har vi begynt å lage datasett for ulike 

driftsformer: planteproduksjonsgarder (korn, oljevekster, poteter), kombinasjonen 

gris og åkervekster, kombinasjonen fjørfe og åkervekster, mjølke- og 

storfekjøttproduksjonsgarder, sauegarder og ammekugarder.  Norsk institutt for 

skog og landskap skaffer detaljerte jordsmonndata, Meteorologisk institutt 

interpolerte, daglige værdata og NILF driftsgranskningsdata for 2008 (NILF 

2009), alle for hver enkelt gard i tallmaterialet. Med utgangspunkt i dette 

materialet undersøkes modellens evne til å reflektere variasjonen i 

klimagassutslipp mellom garder. Denne tilnærmingsmåten gir også et uttrykk for 

spredningen i klimagassutslipp innenfor populasjonen av garder. Det gir grunnlag 

for å anslå et potensial for reduserte utslipp innenfor eksisterende økonomiske og 

naturgitte rammevilkår.  Vi kommer også til å sammenholde lønnsomhetsmål på 

gardsnivå med estimatene av klimagassutslipp for å finne mulige sammenhenger 

mellom økonomi på garden og utslipp av klimagasser. 

 

Utvikling av et modellverktøy for rådgivning 

I Sverige er det utviklet et rådgivningsverktøy for beregning av klimagassutslipp 

på gardsnivå; ”Beräkningsverktyg för Klimatkollen” (Berglund et al. 2009).  

Utviklingen av dette beregningsverktøyet inngår som en del av et 

rådgivningsprogram rettet mot lavere klimagassutslipp fra svensk jordbruk. I 

Canada er det utviklet et robust og fleksibelt verktøy, som er tenkt brukt i 

rådgivning bygd på HOLOS-modellen. Det svenske beregningsverktøyet tar ikke 

hensyn til naturgrunnlag på samme måte som vår modell og HOLOS-modellen 

gjør. Det er likevel interessant å følge utviklingen i Sverige for å se hvordan et 

slikt verktøy fungerer i rådgivningssituasjoner.  

Slik som i HOLOS-modellen må vårt rådgivningsverktøy forankres i 

representative geografiske områder. Et første steg i den retning går ut på å lage et 

sett av inngangsvariabler for jord- og klimadata i seks jordsmonnkartlagte områder 

i Norge (Sør-Østlandet, indre Østlandet, Sør-Vestlandet, fjellbygdene i Sør-Norge, 

Trøndelag og Nord-Norge). Klimadata skal avledes fra 20 år lange serier av 

daglige observasjoner. Brukerne (rådgiver, gardbruker eller administrative 

organer) kan så velge de agroklimatiske forhold som likner mest og legge inn sine 

egne, robuste og lett tilgjengelige driftsdata.  Vi kan også tenke oss at 

klimagassutslippene på en gitt gard kan evalueres i forhold til gruppen av samme 

type bruk i NILFs driftsgranskninger. I BILAT-prosjektet tar vi sikte på å utvikle 

en prototype av et slikt verktøy. Rådgivningsorganisasjonene må sørge for videre 

utvikling av rådgivning i tilknytning til bruken av verktøyet. 
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