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Klima er satt tydelig på dagsorden. FN har sagt mye om tiltak og senking av utslipp frem til 

2030. Noen ønsker naivt å møte dette med å ikke spise-  eller redusere forbruket av rødt 

kjøtt - en vei vi vet ikke er bærekraftig og klok. Det er andre tiltak som må til. Vår 

produksjon- landbruket – står for 9% av utslipp. Det er i disse 9% som det må senkes innen 

2030. 

Bondelaget går tungt inn og viser til tydelige satsingsplaner og satsingsområder frem til 2030 

- rundt 3 tydelige pilarer – sosial bærekraft – økonomisk bærekraft og miljømessig 

bærekraft. Svært få andre land har den mulighet vi har for et landbruk som er bærekraftig. 

Det er vi som produsenter har at ansvar om å forvalte dette. 

Vi småfe produsenter må delta i klimaarbeidet. Vi må kunne forstå de miljømessige 

konsekvensene av vår produksjon og vi må bygge oss opp til å kunne delta i debatten. En 

debatt som ofte går i vår disfavør rundt mange kjøkkenbord og bålpanner. Det er det 

begreps grunnlaget vi har –som bestemmer hvor vi kan delta i debatten og 

folkeopplysningen. Opplysning blir mer og mer viktig. 

Det blir viktig å produsere mat med minst mulig avtrykk.  BL går i perioden for å øke 

selvforsyningsgraden fra 40% - 50% - 2030. Beitenæringen blir viktig her Beitedyr er 

avgjørende for det biologiske mangfold derfor går BL og NSG inn for økte tilskudd og 

satsning for vår næring. Denne drifta må lønne seg for bonden og - viktig – samfunnet må se 

verdien av dette. Altså det må lønne seg å drive landbruket bærekraftig. 

Vi må gjøre vårt – vi må forstå konsekvenser og vi må ha kunnskap til å se på vår egne drift 

og evnt jobbe frem endringer. 

Nettstedet Klimasmart landbruk – eid av alle org også nsg- har utarbeidet gode 

opplæringssnutter på nett. Her kan du logge deg inn med bank ID – koster ingen ting – men 

du kan ta prøven til slutt og skrive ut et diplom som viser at du har tatt kurs innen miljø og 

klimakalkulator for landbruket. 

Oppfordrer alle til å kikke innom og samtidig vurdere dette inn i lokallaget. Vi som 

produsenter må forstå klimakonsekvenser og delta i opplysning. Kurset kan være et bidrag i 

den sammenheng. 

Logg det på og ta e læringskurset modul 1.  

Klimakalkulator for smånæring – en kalkulator som beregner brukets potensialer - er enda 

ikke gjort tilgjengelig. 


