
Inga Holt, NLR Øst



Kommunikasjonsplan

Bakgrunn

I Landbrukets Klimaplan har NLR fått et stort 
ansvar for å lage et tilbud om klimarådgiving ut til 
bonden. Med eller uten kalkulatoren. 

NLR har utdannet over 100 klimarådgivere. 
Klimakalkulatoren ble lansert høsten 2020. 

Det er innført tilskudd via RMP cirka tilsvarende 
kostnaden ved NLR Klima førsteråd. 

Dette gir oss muligheter til å bistå bonden og 
norsk landbruk i klimajobben, for å bevare og 
forsvare norsk landbruk.



Ingen motsetninger: God økonomi, god agronomi og klima henger sammen

Trippelgevinsten

Bedre økonomi 
for bonden

Mer produksjon på 
norske ressurser  og

God agronomi

Mer klimasmart 
produksjon



Klima førsteråd

Hva innebærer klima førsteråd?

• Forberedelser

• Gårdsbesøk

• Tiltaksplan



Klima førsteråd

I forkant av klimarådet

• Bestilling via nettside: Klima | Norsk 
Landbruksrådgiving (nlr.no)

• Eller direkte til rådgiver: Rådgivere | Norsk 
Landbruksrådgiving (nlr.no)

• Gi samtykke til at klimarådgiver får tilgang på 
dine beregninger i klimakalkulatoren

https://www.nlr.no/vare-tjenester/klima
https://www.nlr.no/radgivere?sa=klima


Datakilder
• Jordsmonnsdata kombinert med nedbør, temp etc. – NIBIO

• Produksjonsdata/driftsinformasjon husdyr –
husdyrkontroller/effektivitetskontroller (Tine/Mimiro, Animalia, KLF, 
Nortura)

• Produksjonsdata/driftsinformasjon plante – Skifteplan (inkl. 
skifteopplysninger/kartdata, Crop Plan)

• Avregningsdata – varemottakere

• Fakturadata – fôrleverandører, leverandører av innsatsfaktorer 

• Produktdeklareringsdata – fôrleverandører, gjødselleverandører, andre 
leverandører

• Dokumentasjon på CO2 utslipp ved produksjon av innsatsfaktorer -
leverandører

• Tilskuddsdata – Landbruksdirektoratet (kontroll, utvalg benchmarking)

• Regnskapsdata (drivstoff, strøm, ) – Duett og Agro Økonomi / 
regnskapskontor / bonde

• Registreringer fra bonden

Klimakalkulatoren



Klima førsteråd

Gårdsbesøket

• Gjennomgang av aktuelle tiltak for den enkelte 
gård

• Klimakalkulatoren

• Fordele energiforbruk mellom produksjoner

• Gå gjennom utslippsberegningene, og hva man 
kan lese ut av tall og grafer

• Faglige diskusjoner

• Oppsummering til tiltaksplanen



Klima førsteråd

Status for klimakalkulator



Klima førsteråd

De faglige diskusjonene

• Klimatiltak = god agronomi

Kalking
Fornybare 

energikilder
Hydroteknikk, 

grøfting

Fangvekster
Gjødslings-
strategier

Karbonbinding

Lagelighet Jordarbeiding Sprøyteteknikk

Jordprøver, pH Vekstskifte
Husdyrgjødsel

Slam

Klima-
kalkulator

Energi til 
tørking av korn

Klima-
tilpasning

Erosjonsrisiko

Drågekart
Jordhelse

Presisjons-
landbruk



Tiltak

Forbehold

• Hvert gårdsbruk er forskjellige 

• Klimatiltakene er tilpasset for den aktuelle drifta

• Faktorer som skiller gårdsbrukene:

• Geografi

• Produksjon

• Jordsmonn

• Størrelse 

• Driftsøkonomi 

• Interesse



Klima førsteråd

Tiltaksplan, grunnlag for tilskudd

• Tilskudd 2023:

• 1:1:6000,-

• 2:1: 8000,-

• Per bonde ved grupperåd: 2000,-
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