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Universitetet for miljø- og biovitenskap fikk i mai 2007 i oppdrag fra Norges Forskningsråd å 
kartlegge og beskrive kunnskapsstatus og forskningsbehov knyttet til bioenergi og klimagasser fra 
landbruket (jord, skog og utmark). Utredningen beskriver i korte trekk dagens status og 
hovedutfordringer når det gjelder produksjon av bioenergi og utslipp/binding av klimagasser i 
landbruket, og peker på sentrale forskningsbehov og forskningsoppgaver som kan bidra til å 
møte disse utfordringene. Rapporten er basert på bidrag fra forskningsmiljøene på Campus Ås. 

STATUS OG UTFORDRINGER KNYTTET TIL KLIMAGASSER FRA LANDBRUKET OG BIOENERGI 

Utslipp og binding av klimagasser i landbruket 
Klimagassutslippene i Norge er økende. Vi må på linje med de øvrige industrilandene ta et ansvar 
for å snu denne utviklingen dersom klimaendringene skal kunne begrenses. Mange peker på at 
Norge med sine betydelige inntekter fra olje- og gassvirksomhet, har et særlig ansvar for å gå 
foran med et godt eksempel. Landbrukets samlede utslipp av klimagasser utgjør ca. 8 % av 
Norges totale utslipp. Enkelte landbruksaktiviteter er kilde til store direkte utslipp av 
klimagassene metan (CH4) og lystgass (N2O), idet henholdsvis 48 % og 46 % av Norges totale 
utslipp av disse gassene kommer fra landbruket. Klimagassutslippene fra landbruket har i 
perioden 1990–2005 ligget relativt stabilt på rundt 4,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det er 
stor usikkerhet knyttet til disse tallene som derfor må benyttes med forsiktighet. Det er derfor et 
stort behov for å forbedre beregningsmetodikken for klimagassutslipp fra landbruket. Spesielt 
gjelder dette lystgass (N2O), hvor Statistisk sentralbyrå opererer med en usikkerhet på 
pluss/minus 59 %. 

Skogbruk, sammen med endret arealbruk, bidrar i dag positivt i klimasammenheng. Økningen i 
skogens biomasse i 2005 gav en netto binding av karbon som tilsvarer ca. 27 millioner tonn CO2
– dvs. mer enn 50 prosent av de totale menneskeskapte klimagassutslippene i Norge. I tillegg var 
det en økt netto binding av karbon i skogsjord på ca 2,0 millioner tonn CO2 og i dødt skogsvirke 
på ca 3,9 millioner tonn CO2. Dette betyr at landbruket samlet sett har et stort positivt bidrag i 
klimasammenheng. Både innen jordbruket og skogbruket er det betydelig potensial til ytterligere å 
øke opptaket av CO2 og å redusere utslippene av klimagasser. 

Produksjon av mat krever innsats av energi. Produkter som må dyrkes i drivhus i Norge, vil på 
grunn av vårt klima kreve mer energi enn produkter som er dyrket lenger sør. Et aktuelt 
forskningsområde kan være å optimalisere energiinnsatsen, samt å erstatte fossil energi med 
fornybar. Også kraftfôr intensive animalske varer kan være mer hensiktsmessig å importere på 
grunn av at energiforbruket til transport av kraftfôret ofte vil være større enn transport av ferdige 
varer. Et godt tiltak vil være å redusere importen av kraftfôr. 

Felles for en rekke tiltak er behovet for dokumentasjon av virkningen på utslippet. Her er det et 
stort behov for å styrke forskningsinnsatsen. Det gjelder tap av nitrogen til luft (ammoniakk) og 
vann (nitrat), utslipp av metan fra husdyrhold, og utslipp av lystgass fra jord. 

Problemstillingene som berøres i rapporten er ofte av en holistisk karakter. For at gode løsninger 
skal finnes, foreslås det derfor at det etableres et produktbasert kvalitetsvurderingssystem basert 
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på produkters livsløp fra vugge til grav. Et slikt system må være basert på livsløpsvurderinger (jfr 
ISO 14040-serien). 

Bioenergi
Norge står overfor flere store utfordringer knyttet til energiproduksjon og energibruk. Den sterke 
avhengigheten av vannkraft, stor årlig variasjon i produksjonen og begrenset overføringskapasitet 
mot utlandet og mellom regioner i Norge skaper en usikker kraftforsyning når forbruket er 
økende. Norge har store biomasseressurser som kan utnyttes på en bærekraftig måte. Bruken av 
bioenergi kan økes fra dagens nivå på 16 TWh til om lag 40 TWh. Det er god tilgang på 
biomasseressurser biologisk sett, spesielt av skogråstoff. Bioenergi representerer et viktig bidrag 
til økt verdiskaping, ikke minst i distriktene, bedret klimagassregnskap og økt forsyningssikkerhet 
for energi i Norge. Utvikling av mer effektive verdikjeder fra råstoffkilde til levert energi, mer 
kunnskap om miljøpåvirkningen av økt råstoffuttak, effekter i markedene for skogråstoff og 
optimal skogbehandling ved økt uttak til energiformål er hovedutfordringer på råstoffsiden 
dersom produksjonen av bioenergi skal økes vesentlig. 

Det norske varmemarkedet karakteriseres ved høyt forbruk av elektrisk kraft, liten tilgang på 
vannbåren varme og relativt spredt bosetting. Utvikling av mer effektiv teknologi for varme- og 
el-produksjon, særlig tilpasset spredt bosetting og liten tilgang på vannbåren varme, er en viktig 
forskningsutfordring for å kunne ta i bruk mulighetene som ligger i bioenergi under norske 
forhold.

Produksjon av biogass fra uspiselige restprodukter fra landbruk og samfunn for øvrig synes være 
interessant fordi et slikt tiltak vil kunne redusere utslippet av drivhusgassene metan og lystgass, og 
samtidig vil tiltaket føre til økt produksjon av bioenergi. Biogass er en høyverdig energiform, 
fordi den kan brukes både til produksjon av strøm og til drivstoff for kjøretøy. I tillegg til 
økonomiske rammevilkår, er kompetanse og pilotanlegg for biogass tilpasset norske forhold 
viktig for å utvikle biogassområdet i Norge. 

Transportsektoren står for om lag 24 % av klimagassutslippene i Norge og utslippene er økende. 
Biodrivstoff blir sett på som et viktig tiltak for å redusere utslippene fra transportsektoren. Såkalt 
førstegenerasjons biodiesel er i første rekke biodiesel basert på fettholding råstoff, mens 
førstegenerasjons bioetanol er basert på sukkerholdige vekster. I tillegg kan biogass produseres 
fra energirik biomasse, men krever en ny infrastruktur for drivstoff. En vesentlig bruk av 
førstegenerasjons biodrivstoff i Norge må derfor baseres på import, noe som krever en vurdering 
av de lokale produksjonsbetingelser både med hensyn til miljø, langsiktige klimaeffekter og etiske 
forhold i produsentlandet. Det er reist berettiget tvil om netto effekten av førstegenerasjons 
biodrivstoff på global oppvarming på grunn av energiinnsatsen i produksjonen og utslippet av 
lystgass som følge av nødvendig nitrogengjødsling. Andregenerasjons biodrivstoff er basert på 
lignocellulose, og man kan dermed bruke biomasse som avfall og skogråstoff. Andregenerasjons 
biodrivstoff vil dermed redusere konkurransen om arealer og mat og dermed mulig kunne 
redusere kostnadene for reduserte CO2-utslipp. Et kommersielt gjennombrudd for 
andregenerasjons biodrivstoff kan få stor innvirkning på bruken av norsk biomasse. 

Økt etterspørsel etter bioenergi vil øke konkurransen om biomasse, både i forhold til 
matvareproduksjon og skogindustriprodukter, men også mellom ulike produkter og teknologier 
av bioenergi. Større kunnskap om energiregnskapene og klimagassutslippene fra ulike 
biomassetyper og produksjonssystemer for bioenergi er viktig for effektiv bruk av arealer og 
biomasseressurser. Dette krever et mer forskningsbasert faktagrunnlag enn det som er tilgjengelig 
i dag. 
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Bedre rammevilkår og økt kompetanse er sentrale utfordringer for å få til en vesentlig økning i 
produksjonen av bioenergi i Norge. Økt forskningsinnsats er viktig for å møte nye utfordringer 
og kunne bli en aktiv samarbeidspart i internasjonale forskningsprosjekter og nettverk. 

FOU BEHOV

FOU behov knyttet til utslipp og binding av klimagasser fra landbruket 
Jordbruket har marginale muligheter for å absorbere karbon i form av biomasse og humus. 
Matproduksjon innebærer uunngåelige utslipp av metan fra husdyrbruket og lystgass som følge av 
nitrogenomsetning i jorden. Kraftfulle og gjennomførbare tiltak uten omfattende FoU innsats er:

Redusert gjødslingsintensitet vil ha en direkte virkning på faktisk utslipp av N2O.
Alle tiltak som reduserer nitrogentap til luft (ammoniakk) og vann (nitrat) vil redusere 
utslippet av N2O.
Planmessig nedlegging av produksjoner og driftsformer med store utslipp (dyrking av 
myrjord) og stort energiforbruk (deler av veksthusnæringen). 
Redusert husdyrhold og resirkulering på høyt trofisk nivå (forutsetter endring i 
kostholdet).

Andre tiltak krever FoU-innsats:
Presisjonslandbruk vil generelt åpne for betydelige reduksjoner både av nitrogen-
intensitet og N2O utslipp. 
Redusert utslipp av metan fra drøvtyggere er mulig med forbedret fôringsregime. 
Utnytting av ikke spiselige biprodukter til energiformål 
Innarbeide produksjon og bruk av biogass i landbruket 
Kortreist kontra langtransportert mat (betinget virkning)

Følgende områder for forskning innen klimagassutslipp/binding fra landbruket bør være et 
utgangspunkt for videre prioriteringer: 

Reduksjon av lystgass-utslippet fra jord
Presisjonslandbruk for reduksjon av nitrogentap og utslipp av lystgass 
Restaurering av dyrket myr 
Videreutvikle verdikjedemodeller og måleteknikker for bedre kvantifisering av 
metanproduksjon og omsetningen og utskillelsen av nitrogen (N) hos husdyr 
Gjennomføre stoffskifteforsøk med målinger av metanproduksjon og N-balanse hos 
drøvtyggere for å undersøke effektene av fôrnivå, rasjonssammensetning, fôrtilskudd og 
fôrprosessering  
Tilpasse eksisterende internasjonale klimagassmodeller på gårdsnivå og for hele 
verdikjeden til norske driftsforhold. Gjennomføre sensitivitetsanalyser for å kartlegge 
gevinstene av ulike tiltak i modellene. 
Dokumentere virkning av tiltak mot metan- og lystgassutslipp med omfattende målinger i 
relevante system 
Innhente data og utføre beregninger skreddersydd for norske forhold, med utgangspunkt 
i kunnskap fra andre land 
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Ressurstilgang, økonomi og miljøkonsekvenser i skogbruket – spesielt mht. effekter av 
økt volumtetthet og lengre omløp 
Optimal bruk av skog og skogprodukter mht klimagasser; opptak i skog versus bruk av 
skogprodukter til å erstatte andre produkter som slipper ut CO2 direkte eller indirekte. 
Driftsteknikk og energiteknologi knyttet til utnyttelse av skogressursene 
Kostnadseffektivitet av ulike klimagasstiltak i landbruket - herunder livsløpsvurderinger 
og klimagassregnskap 
Optimal biomasseforvaltning og virkemiddelbruk under ulike priser på energi og CO2

FOU behov innen bioenergi 
Følgende området for forskning innen bioenergi bør være et utgangspunkt for videre 
prioriteringer: 

Utvikling av verdikjeder fra skog til brensel 
Internasjonal handel med biobrensler, trender, effekter og aktører 
Optimal skogbehandling ved økt bruk av trevirke til energiformål 
Effekter av økt biomasseuttak fra skog på karbonbinding, næringsstoffesykluser, erosjon 
og biologisk mangfold i skogøkosystemet 
Utvikling av teknologier for kraft- og kraft/varmeproduksjon fra biomasse og avfall og 
småskala varmeproduksjon – distribuerte løsninger
Livsløpsvurderinger og energiregnskap 
Politikk og virkemidler for utvikling av verdikjedene i varmemarkedet 
Etablering av pilotanlegg og nasjonalt kompetansesenter for biogassproduksjon 
Utvikling av teknologier for andregenerasjons biodrivstoff, inkludert utvikling av 
bioraffinerier

KONKLUSJON

Landbruket har som andre sektorer i Norge utfordringer når det gjelder å finne fram til en mer 
klimavennlig produksjon langs hele verdikjeden. Til tross for store biomasseressurser i Norge, er 
produksjonen av bioenergi fortsatt begrenset. For å møte disse utfordringene innen bioenergi og 
klimagassutslipp i landbruket, trengs ny kunnskap og økt kompetanse. Økt forskningsinnsats kan 
bidra her. Samarbeid mellom aktørene er nødvendig for å få til et slikt løft i en konkurranse 
mellom mange viktige områder og sektorer. Økt samarbeid er en forutsetning for å få nødvendig 
finansiering og å utnytte ressursene optimalt. Mange prosjekter vil dra nytte av et samarbeid 
mellom brukere og forskningsmiljøer. Samtidig er det også av avgjørende betydning at det stilles 
mer frie forskningsmidler til disposisjon enn det som er tilfellet i dag. Økt forskningsinnsats vil 
gjøre oss bedre rustet til å møte de store utfordringene vi står overfor i en verden som stadig 
trenger mer mat og energi samtidig som det er avgjørende at klimagassutslippene begrenses. 
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