
Vi får Norge til å gro! 

- Hvordan balansere utfordringene klima/miljø/matproduksjon 

 

Finn Erlend Ødegård, seniorrådgiver Norges Bondelag 

 

 

Landbrukets bidrag til renere vassdrag 
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Dyrket (3 % ) 

Skog (37 % ) 

Fjell, isfonn, m.m. 

Total areal:         323.804 Km2 

 

Jordbruksareal:      9.860 Km2 

 

      

 

  

   

71 grader nord 

58 grader nord 
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Andel jordbruksareal av 

totalt areal, kilde FAO  

54 % 

57 % 

50 % 

49 % 
53 % 

71 % 

71 % 

52 % 

62 % 

13 % 3 % 
7,7 % 

7,5 % 

44 % 
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Målrettet jobbing med vann i jordbruket 

1970-tallet:  Mjøsaksjonen – miljø kom på dagsorden 

   

1980-tallet:  Avrenning fra punktutslipp kom under kontroll –  

  silopressaft, gjødselkjellere, halmlutingsanlegg. 

   Aksjon Jærvassdragene 

 

1990-tallet:  Fokus på erosjon - mål om redusert høstpløying 

 

2000-tallet: Fokus på avrenning av næringsstoffer – gjødselnormer 

   fangdammer, grasdekte soner. 

   ”Skreddersydde” løsninger i spesielt utsatte områder  
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Hva sier vannplanene? 

Jordbruk påvirker vannforekomstene ved: 

1. Erosjon av jordpartikler 

2. Tilførsel av nitrogen og fosfor til vannforekomstene 

3. Tilførsel av organisk materiale - husdyrgjødsel 

4. Algevekst, gjengroing og redusert oksygennivå 

5. Plantevernmidler – kjemisk forurensing 

 

140 innsjøer når ikke miljømålene for fosfor 

100 innsjøer når ikke målet for algevekst 
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Jordbrukets verktøykasse 

Landbrukets virkemidler er i hovedsak hjemlet i Jordloven. 

 

 Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket stiller klare 
miljøvilkår 
 Krav om vegetasjonssone på minst 2 meter mot vassdrag 

 Forskrift om regionale miljøkrav - jordarbeidingsrutiner i 
erosjonsutsatte områder 

 Forskrift om gjødslingsplanlegging – balansegjødsling 

 Forskrift om gjødselvarer – spredeareal for husdyrgjødsel 

 Krav om autorisasjonsbevis for bruk av sprøytemidler 

 Kvalitetssystem i landbruket (KSL) 

 Regionalt miljøprogram (RMP) - 435,5 mill i 2018 

 SMIL ordningen, forvaltes av kommunene  

    - 115 mill i 2018 
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Norsk forbruk av N, P og K 
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Høstpløying 
Reduksjon av høstpløyd areal 

Miljøvennlig spredning av 

husdyrgjødsel 

Fangdam 
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Grasdekket vannvei 

 



11.05.2018 13 

Grasdekket kantsone 
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Grøfting 



15 

9,1 
0,5 1,7 

2,1 

0,8 

76,0 

1,9 

1,4 

0,3 

6,3 

Andre grasdekte areal Direktesådd haustkorn Fangvekster Grasdekt vannveg

Haustharving Ingen/utsett jordarbeiding Miljøavtale Ugjødsla randsone i eng

Vedlikehald av fangdammar Vegetasjonssone

RMP – Tiltak mot avrenning 
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Fragmentert vannovervåking 

Norge har i dag en fragmentert vannovervåkning med store  
mangler 
 
Det er stort behov for økte bevilgninger til overvåking med  
problemkartlegging og tiltaksorientert overvåking.  
 
Usikkerhet knyttet til miljøtilstanden i mange vannforekomster  
reduserer viljen til å gjennomføre kostbare tiltak. 

 
Norges Bondelag ber om at KLD, som ansvarlig  
vannmyndighet, etablere et: 
 

Overvåkingsprogram for vannforekomstene 
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Alle sektorer må bidra 

Tre sektorer påvirker vannforekomstene med tilførsel av næringsstoffer 

 

Havbruk   Avløp       Jordbruk 

 

 

 

 

 

 

 

Norges Bondelag forutsetter at alle de tre sektorene bidrar i arbeidet med å  

redusere sin påvirkning av vannforekomstene. 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=O5Cbit_9f5ABdM&tbnid=G8P2nq6GJ75lZM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.wwf.no/dette_jobber_med/hav_og_kyst/havbruk/oppdrett_i_sarbare_omrader/nasjonale_laksefjorder/&ei=O_U6VIHOOOm7ygPs7oGIAQ&bvm=bv.77161500,d.bGQ&psig=AFQjCNE354y3sLn5OPhI8AkV4aNFq8bGhA&ust=1413236270717847
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Klimaendinger 

• Arealene utsettes for et våtere, varmere og villere klima 

 

• Dette må handteres og det koster! 

– Oppdimensjonering av hydrotekniske anlegg 

– Kantsoner 

– Grasdekte vannveier 

– Avlingstap 

– Naturskade 

 

• Forebygging mot flom må  

 settes i verk på øvrige arealer    



Gjødselvareforskriften - ulike mål 

 

• Ressurs som plantenæring – bondens gull 

• Husdyrtetthet: spredeareal 4 daa/GDE 

• Gøteborgprotokollen: N → Ammoniakk 

• Vanndirektivet: Fosfor → vann 

• Klimaavtalen: Lystgass og Metan 

• Nitratdirektivet: Nitrat og Nitritt 

• Folkehelse: lukt, smitte 

 



Fosforoverskudd i norsk landbruk 

• Mengde fosfor tilført per år: 23 000 tonn P 

– Husdyrgjødsla inneholder 11 500 tonn P 

– Mineralgjødsel: 8 400 tonn P 

– Slam, slakteriavfall, matavfall m.m.: 2 500 tonn P  

• Avlingene tar opp per år: 11 000 tonn P 

• Erosjon og avrenning: 1 200 tonn P 

• Akkumulert i jorda per år: 11 000 tonn P 
 

 

 



Fosfor i norsk landbruk 
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Endring av vannforskriften 

Norges Bondelag mener: 

• Konsekvensene av at all formell 
behandling skal foretas av Klima og 
miljødepartementet etter tilrådning fra 
berørte direktorater og kun med 
innspill fra regionalt nivå, er uavklarte. 

 

• Forslaget sikrer ikke helt nødvendig 
regionalt og lokalt eierskap til 
vannforvaltningsarbeidet.  

 

• Forslaget siker ikke tilstrekkelig 
involvering for berørte aktører og 
sektorer.  

 



Statens tilbud - 2018 

Arealer i erosjonsklasse 1 og 2 kan være 
berettiget til tilskudd for tilskudd til ingen / utsatt 
jordarbeiding.  

 

Dette for å sikre økt gjennomføring av tiltak og en 
samlet forbedring i vanntilstand. 

 

Økning av bevilgningen til RMP på 18,1 mill. 
kroner ut fra behov knyttet til vannmiljøtiltak og 
tiltaket miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel. 
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Stortinget om matproduksjon 

«En samlet næringskomite 
understreker at jordbrukets viktigste 
oppgave er å produsere mat. Av 
hensyn til beredskap, 
ressursutnytting, verdiskaping, 
sysselsetting og klima er det viktig 
at norsk jordbruk produserer de fôr- 
og matvarene som det ligger til rette 
for å produsere i Norge, og i et 
omfang som kan dekke innlands 
etterspørsel og eksport.» 
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Målkonflikt - eller arbeide mot flere mål 

samtidig 
 

Alle mennesker trenger rent vann og sunn mat! 

 

Målet om god miljøtilstand i vannforekomstene må 

balanseres mot målet om å øke matproduksjonen i takt med 

befolkningsveksten.  

 

Dersom norsk matproduksjon reduseres på grunn av 

strenge miljøkrav og vi samtidig importerer mat fra land 

som stiller lavere miljøkrav, vil den samlete globale 

miljøbelastningen øke. 

 



Konklusjon 

• Landbruket har jobbet målrettet for et bedre 
vannmiljø i 40 år 

 

• Et endret klima kamuflerer igangsatte tiltak 

 

• Vi må få på plass en nasjonalt 
overvåkingsprogram for vannforekomstene. 

 

• Ulike mål må balanseres opp mot hverandre.  

 

• Vårt mål er å øke matproduksjonen og samtidig 
bidra til et så lite økologisk ”fotavtrykk” som 
mulig 


