
Brukerveiledning, del 1: 
-Kom i gang!
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Velkommen til klimakalkulatoren! 
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Landbrukets klimakalkulator er et digitalt verktøy utviklet gjennom prosjektet 
Klimasmart Landbruk. Ei samlet landbruksnæring står bak kalkulatoren og har bidratt. 
Klimakalkulatoren er bygget basert på norske gårdsmodeller* og bruker data som 
allerede er registrert i husdyrkontrollen, regnskap og skifteløsninger til å beregne 
klimagassutslipp fra den enkelte gården. I beregningen brukes metodikk utviklet av FNs 
klimapanel med tilpasninger til norske forhold. Resultatene gir en oversikt over utslipp 
fra gården. Klimakalkulatoren gir mulighet til å utforske strategier for optimalisert 
produksjon og reduserte utslipp i tråd med Landbrukets klimaplan.  

Les mer på klimasmartlandbruk.no

Kom i gang 
Landbrukets Dataflyt SA har utviklet klimakalkulatorens infrastruktur. Bruk av 
Klimakalkulatoren starter med registrering hos Landbrukets Dataflyt, hvis en ikke er 
registrert som bruker. Det må gis samtykke til at kalkulatoren kan ta i bruk data fra 
husdyrkontroller, regnskap og Skifteplan i klimaregnskapet. Når samtykke er gitt kan 
klimakalkulatoren beregne klimagassutslippene fra din produksjon. For å kunne gjøre 
beregninger er det avgjørende at du har tilstrekkelig datagrunnlag fra alle kilder. 

*Gårdsmodellene er kjent under navnet HolosNor og er utviklet i ulike forskningsprosjekter. 
Modellene er vitenskapelig forankret og publisert i internasjonale journaler.
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Logg inn 
Innlogging kan gjøres via flere nettsider, blant annet via klimasmartlandbruk.no:

Du kan også få tilsendt en lenke til innlogging fra en rådgiver via SMS og e-post. 
Lenken skal gå mot www.landbruketsdataflyt.no.   

Finn innloggingsknappen: 

http://www.landbruketsdataflyt.no/
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Innlogging gjøres med BankID eller med produsentnummer og passord i 
produsentregisterets innlogging. For å logge inn med BankID/BankID på mobil, må du 
være registrert med en rolle i foretaket i Enhetsregisteret for å kunne besvare 
forespørselen. Eksempel på roller er eier, daglig leder eller styremedlem. 

Registrering hos Landbrukets Dataflyt 

Dersom foretaket ikke er registrert i Landbrukets Dataflyt, må dette gjøres ved første 
innlogging. 
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Gi samtykke til deling av data 

Ved første innlogging blir du bedt om samtykke til deling av data med kalkulatoren. 

Som en del av registreringsprosessen må du godkjenne avtaler for bruk av Dataflyt. 
Dersom du fører regnskap selv, må du i tillegg angi:
• Hvilket regnskapssystem du bruker.
• Passord for oppkobling til Dataflyt. Dette passordet må legges inn i 

regnskapssystemet for oppkobling til Dataflyt.
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Når samtykke er gitt kan du gå videre til klimakalkulatoren.

Hei Hans Hansen!Hans Hansen Ans

Org nr: 999999999
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Hei Hans Hansen!Hans Hansen Ans

Org nr: 999999999

Dersom datagrunnlaget ikke er tilstrekkelig for å få beregninger, vil dette framgå av 
velkomstsiden i kalkulatoren: 
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Ta klimakalkulatoren i bruk 

Oversikt over gårdens 
klimagassutslipp 

Digitalt kurs i klimagasser og 
landbruk 

Det kan være lurt å starte med en kontroll av datagrunnlaget for å sjekke om du har 
tilstrekkelig datagrunnlag for å få beregninger. Deretter kan du se nærmere på gårdens 
utslipp. En sammenligning med andre gårder gir et inntrykk av om utslippene er høye 
eller lave. Rådgivningsorganisasjoner i landbruket har utdannet klimarådgivere som kan 
bidra til analyse av klimaregnskapet og utforsking av muligheter for optimalisering og 
reduserte utslipp.  

I menyen til venstre kan du navigere i klimakalkulatorens funksjoner. 

Oversikt over datagrunnlag, inkl. 
muligheter for registering

Kontakt med klimarådgivere

Sett kriterier for gårder i din 
sammenligningsgruppe



Kontroller datagrunnlag 
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Under ‘Mine datakilder’ i menyen kan du kontrollere at 
kalkulatoren henter nødvendige data fra regnskap, 
skifteløsninger, Kukontrollen og/eller Ingris. Det er data 
på utbetaling av produksjonstilskudd som bestemmer 
hvilke produksjoner som er inkludert i kalkulatoren. 

Dersom kilden til data er god nok til å utføre et klimaregnskap merkes kilden med en 
grønn hake: 

Hvis kalkulatoren ikke kan hente data fra datakilden merkes denne med et rødt 
utropstegn: 

Selv om datakilden er god nok til å utføre et regnskap kan datagrunnlaget i noen tilfeller 
med fordel forbedres for et mer nøyaktig resultat. Dersom det dukker opp en melding 
knyttet til datakilden kan du finne informasjon om mulige forbedringsområder her: 
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Kontroller nøkkeltall for din produksjon  

• Antall årskyr  
Sjekkes mot antall i Kukontrollen. 

• Totalt innkjøpt kraftfôr
Bør samsvare med forbruk av kraftfôr. Hvis dette ikke stemmer bør lagerbeholdning 
korrigeres. Se plansje 16.   

• Produksjonsvolum av melk 
Total melkeproduksjon oppgitt i kg EKM bør stemme med total produksjon i 
årsrapporten . Meierileveranse i liter sjekkes mot meierileveranse i årsrapporten. 

• Antall slaktegris og purker levert til slakt
Sjekkes mot avregningsdata fra slakteriet. 

• Antall årspurker
Sjekkes mot antall i Ingris. 

• Antall slaktegris
Sjekkes mot antall i Ingris. 

• Antall daa 
Sjekkes mot opplysning i din skifteløsning.  

• Avling 
Sjekkes mot avlingsregistreringer i din skifteløsning.  

• Kornleveranse
Sjekkes mot avregningsdata.

Kvaliteten på klimaberegningene blir ikke bedre enn 
datagrunnlaget. Nøkkeltallene i midterste kolonne under ‘Mine 
datakilder’ er viktige for utslippsberegningene. Nøkkeltallene kan 
sjekkes raskt som en indikasjon på om de automatiske 
dataoverføringene er riktige.
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Datagrunnlag, planteproduksjon 

Under ‘Plante, datagrunnlag’ finner du en oversikt over data 
hentet fra skifteløsninger.

Informasjon om arealstørrelser, 
gjødsling, halmfjerning, avling og 
jordbearbeiding fra skifteløsning 

Kart med markering av skifter

Samsvar mellom fôrbehov beregna 
i klimakalkulatoren og total avling 
fra skifteløsning 
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Datagrunnlag, melkeproduksjon 

Under ‘Melk, datagrunnlag’ i menyen finner du en oversikt over data hentet fra 
Kukontrollen. 

Avdrått og tørrstoffinnhold i melka 

Informasjon om de ulike dyregruppene. Dyretall, vekt og tilvekst, 
energibehov, fôropptak mm.
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Datagrunnlag, svineproduksjon 
Under ‘Svin, datagrunnlag’ i menyen finner du en oversikt over data hentet fra Ingris 
og slaktestatisikk.

Data som overføres fra Ingris inkluderer 
nøkkeltall som antall dyr, avvente smågris per 
årspurke, slaktevekt og fôrenheter per kg tilvekst. 



Registrer data 
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Under ‘Egne registreringer’ i menyen kan du 
registrere opplysninger og korrigere data 
hentet fra regnskapet.  

Kalkulatoren leverer resultater selv om du 
dropper registrering av data, men registreringer 
gir resultater med høyere nøyaktighet.  

Under fanen ‘Fjøs og husdyrgjødsellager’ registreres type gjødsellager, volum av 
gjødsellager og type gjødsel (storfe/gris).
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Under fanen ‘Skifter’ registreres spredemetode og jordbearbeiding. 

Registrer informasjon om gjødselspredning som 
gjelder for de fleste skifter.

Spredemetode for 2. 
gjødsling 

Registrer om du pløyer 
skiftet (ja/nei). 

Vanninnblanding 
(gylle=minst 100% 
vanninnblanding)

Timer fra 
gjødselspredning 
til nedmolding

Spredemetode for 1. 
gjødsling 

NedmoldingsmetodeSpredemetode
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Under fanen ‘Energi’ finner du forbruk av bensin, diesel, gass og elektrisitet.  

Dersom ditt regnskapsfirma samarbeider med Landbrukets Dataflyt og det er gitt samtykke til deling 
av data hentes data på innkjøp og forbruk automatisk fra regnskapet. 

Dersom det ikke hentes data automatisk, eller data som hentes ikke representerer forbruk i riktig 
produksjon i perioden, kan energiforbruk registreres/korrigeres under disse fanene.  

Under fanen ‘Melk’ kan du kontrollere forbruk av kraftfôr i kombinert melk- og storfekjøttproduksjon. 
Forbruk av kraftfôr i perioden inngår i videre beregninger av fôropptak, og er viktig for de beregnede 
klimagassutslippene. 

Kraftfôr til kyr er hentet fra registrert tildeling i Kukontrollen. 

Til kviger brukes en standard tildeling fra Tines kvigeprosjekt. 

Kraftfôr til okser beregnes som totalt innkjøpt kraftfôr fra fakturaer fratrukket lagerbeholdning og 
forbruk til kviger og kyr. På grunn av dette vil feil ved kraftfôrforbruket totalt, lagerbeholdning eller for 
kviger eller kyr påvirke klimaavtrykket til okseoppdrettet. 

Kilden til feil kan være  flere: feil ved registreringer på melkekyr i Kukontrollen, annen fôring enn 
standard for kviger, feil ved regnskapet ect. I klimakalkulatoren kan man justere lagerbeholdning av 
kraftfôr. Andre feil må korrigeres hos den respektive datakilden. 

Kalkulatoren antar at det er like mye kraftfôr på lager ved starten og slutten av året. Hvis dette ikke 
stemmer i praksis bør lagerbeholdning korrigeres. 

En mulighet for automatisk innhenting av detaljerte opplysninger fra din fôrplan er under utvikling. 
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Under fanen ‘Korn’ kan du velge hvilken datakilde kalkulatoren skal hente informasjon 
om kornavling fra. Man får valget mellom avling registrert i skifteløsning og 
avregningsdata. Kornavling fra avregningsdata tilsvarer totale kornleveranser siste 
halvdel av året det beregnes utslipp for, samt første halvdel påfølgende år. 



Få oversikt over gårdens utslipp under ‘Mine klimautslipp’ i menyen. Utslipp per 
produserte enhet er et nøkkeltall for utslipp fra matproduksjon. 

Få oversikt over gårdens klimaavtrykk 
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Hvorfor utslipp per enhet produkt? 
Ved å bruke utslipp per enhet produkt som måltall kan klimaavtrykket reduseres 
samtidig som produksjonen opprettholdes. Optimalisering av produksjonen på 
gården vil ofte gi reduserte utslipp per produsert enhet. 

Hvordan påvirke utslippene?
Optimaliseringstankegangen man er vant til fra før, er god å 
ha med seg: Det gjelder å bruke ressursene der man får 
igjen for det i kg korn, melk og slakt. Ved vurdering av 
klimagassutslippene må dessuten hele gården ses i 
sammenheng. Reduksjon i utslipp fra én kilde kan gi økning 
i en annen. Klimarådgiverne kan være gode 
sparringspartnere ved vurdering av aktuelle tiltak.
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Under ‘Fordeling av utslipp’ finner du en oversikt over utslipp fra de ulike 
produksjonene på gården. Når tiltak for utslippsreduksjoner skal vurderes er dette et 
viktig perspektiv å ha med seg. På tross av høye utslipp per enhet gir det ikke god 
effekt på gårdens samlede utslipp å iverksette tiltak i en produksjon med lite omfang. 
Små forbedringer i en produksjon som bidrar med hoveddelen av utslipp kan ha større 
effekt på gårdens samlede utslipp. 
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Utslipp fra planteproduksjon 

Utslipp per produserte enhet i planteproduksjon innebærer en summering av alle 
utslipp i planteproduksjon fordelt på avlingsmengde registrert i skifteløsningen. Dersom 
det ikke er registrert avlingsmengde brukes forventet avling.  

Nederst til venstre kan du velge ‘Se detaljer for planteproduksjon’ for å utforske utslipp 
fra hver utslippskilde

Utslipp fra planteproduksjon 
inkluderer:
• Lystgass fra jord
• Klimagasser fra produksjon 

av innsatsfaktorer (eks. 
mineralgjødsel)

• CO2 fra forbrenning av diesel 
• Opptak eller utslipp av CO2

til/fra karbonlager i jord
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Under ‘Plante, utslipp’ finner du en detaljert oversikt over utslipp fra de ulike 
utslippskildene i planteproduksjon. Utslipp fra planteproduksjon er oppgitt både per 
kg TS og per daa.   

Velg mellom gårdens ulike planteproduksjoner øverst.

• Mengde nitrogen fra gjødsel 
• Jordtemperatur 
• Vannmetning i jorda 
• Spredemetode 

Viktige faktorer som påvirker utslippene

+ avling 

+ avling 

+ avling 

+ avling 

• Organisk innhold i jorda 
• Tilførsel av organisk gjødsel 
• Mengde røtter, halm og stubb etter 

høsting 
• Jordtemperatur 
• Vanninnhold i jorda 

• Forbruk av diesel 

• Produksjon av diesel og mineralgjødsel  
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Utslipp fra melkeproduksjon 

Utslipp per produserte enhet i melkeproduksjon innebærer en summering av alle 
utslipp i melkeproduksjon fordelt på kg energikorrigert melk og kg produsert slakt fra 
henholdsvis ‘ku og kvige’ og ‘okse’. 

Nederst til venstre kan du velge ‘Se detaljer for melkeproduksjon’ for å utforske utslipp 
fra hver utslippskilde

Utslipp fra melkeproduksjon  
inkluderer:
• Metan fra dyras fordøyelse
• Metan fra husdyrgjødsel
• Lystgass fra husdyrgjødsel
• Utslipp fra produksjon av fôr 

(både innkjøpt kraftfôr og 
egen fôrproduksjon)  

• Klimagasser fra produksjon av 
strøm og diesel

• CO2 fra forbrenning av diesel 
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Under ‘Melk, utslipp’ finner du en detaljert oversikt over utslipp fra de ulike 
utslippskildene i kombinert melk- og storfekjøttproduksjon. 

Velg mellom dyregrupper øverst: 

• Fôropptak 
• Rasjonssammensetning (kraftfôr/grovfôr/beite) 
• Produksjonsvolum (kg melk/slakt) 

Viktige faktorer som påvirker utslippene

• Fôropptak
• Rasjonssammensetning (kraftfôr/grovfôr/beite) 
• Proteinutnytting 
• Produksjonsvolum (kg melk/slakt) 

• Organisk innhold i jorda 
• Tilførsel av organisk gjødsel og planterester  
• Jordtemperatur 
• Vanninnhold i jorda 
• Avling 
• Produksjonsvolum (kg melk/slakt) 

• Mengde innkjøpt grovfôr 
• Produksjonsvolum (kg melk/slakt) 

• Forbruk av diesel/bensin 
• Produksjonsvolum (kg melk/slakt) 

• Gjødselspredning: mengde nitrogen og 
spredemetode 

• Jordtemperatur 
• Vannmetning i jorda 
• Avling
• Produksjonsvolum (kg melk/slakt) 

• Totalt kraftfôrforbruk 

• Produksjonsvolum (kg melk/slakt) 

• Mengde innkjøpt diesel/bensin, elektrisitet og 
mineralgjødsel 

• Produksjonsvolum (kg melk/slakt) 
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Utslipp fra svineproduksjon 

Utslipp per produserte enhet i svineproduksjon innebærer en summering av alle utslipp 
i svineproduksjon fordelt på antall smågris og kg slakt fra henholdsvis ‘slaktegris’ og 
‘purke’. 

Nederst til venstre kan du velge ‘Se detaljer for svineproduksjon’ for å utforske utslipp 
fra hver utslippskilde.

Utslipp fra svineproduksjon  
inkluderer:

• Utslipp fra produksjon av 
innkjøpt kraftfôr  

• Metan fra husdyrgjødsel
• Lystgass fra husdyrgjødsel
• Metan fra dyras fordøyelse
• Klimagasser fra produksjon av 

strøm og diesel
• CO2 fra forbrenning av diesel 
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Under ‘Svin, utslipp’ finner du en detaljert oversikt over utslipp fra de ulike 
utslippskildene i svineproduksjon. 

Velg mellom dyregrupper øverst: 

Viktige faktorer som påvirker utslippene

• Mengde og type kraftfôr brukt
• Fôrforbruk for ulike dyregrupper
• Produksjonsvolum (antall årspurker, antall 

smågris og slaktegris produsert)

• Fôrforbruk
• Proteininnhold i fôret og proteinutnytting 
• Type gjødsellager
• Produksjonsvolum (antall årspurker, antall 

smågris og slaktegris produsert)

• Fiberinnhold i fôret
• Produksjonsvolum (antall årspurker, antall 

smågris og slaktegris produsert)

• Type gjødsellager
• Fôrforbruk
• Produksjonsvolum (antall årspurker, antall 

smågris og slaktegris produsert) 
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Sammenligning med andre gårder  

Når klimakalkulatoren er tatt i bruk av mange bønder, vil det foreligge en database med 
anonymiserte data på klimagasser fra norsk jordbruk. Med utgangspunkt i disse 
dataene kan du sammenligne dine utslipp med lignende gårder. Etter hvert som 
kalkulatoren brukes av et tilstrekkelig antall bønder, vil utslipp fra gården framstilles 
sammen med to andre søyler: én søyle vil vise et gjennomsnitt for alle gårder med 
samme produksjon (korn/gris/melk), og én søyle vil vise et gjennomsnitt for en 
sammenligningsgruppe du selv kan sette utvalgskriterier for. 

Utvalgskriterier tilpasses under ‘Sammenligning’ i 
menyen til venstre.

Utvalget gjøres i tre trinn: 

1:
Valg av utvalgsmetode
Du kan velge mellom 
omsetning (kr) eller 
produksjonsomfang 
(antall dyr/antall daa)

2:
Maks.- og min.- verdier 
for 
sammenligningsgruppas 
omsetning eller 
produksjonsomfang 
bestemmes 

3:
Valg av region for 
sammenligningsgruppen, 
om ønskelig 
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Optimaliser produksjonen og reduser utslipp 
Landbrukets klimaplan viser hvordan landbruket skal kutte utslipp og øke opptaket av 
karbon. Satsingsområde nr. 1 er utrulling av klimakalkulatoren og økt satsing på 
klimarådgiving. I klimakalkulatoren finner du kontaktinformasjon til klimarådgivere 
som er kurset i bruk av klimakalkulatoren. 

Klimarådgiverne kan bidra med:
• Veiledning om kalkulatorens muligheter, funksjoner og resultater 
• Løfte kvaliteten på beregningene ved å identifisere og forbedre eventuelle 

mangler ved datagrunnlaget 
• Simulere framtidige endringer i drifta og finne effekten på klimagassutslipp 
• Finne aktuelle strategier for optimalisert produksjon og utslippskutt 

Ønsker du å lære mer om 
klimagasser og 

klimakalkulatoren? 

Ta eLæringskurs (lenke finner du i 
klimakalkulatoren) og utforsk del 

2 av brukerveiledninga 

Lykke til!


