Pressemelding fra Vestfold Bondelag 21.06.2019:
Inngår klimaavtale for jordbruket
Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlaget har i dag inngått en klimaavtale med
regjeringa. – Viktig plattform for videre satsing på grønne løsninger for norsk matproduksjon,
mener Vestfold Bondelag.
Bondeorganisasjonene og regjeringa har i dag signert en intensjonsavtale om reduksjon av
klimagasser og økt opptak av karbon i jordbruket. Partene forplikter seg til å redusere jordbrukets
samla klimagassutslipp med 5 millioner tonn CO2-ekv. fra 2021-2030. Thorleif Müller, leder i Vestfold
Bondelag, er glad for at partene kom til enighet og mener avtalen er ambisiøs.
-

Vi som produserer mat blir allerede utfordra av et klima i endring og vi bønder skal selvsagt
bidra til å redusere utslipp og øke opptaket av karbon. Samtidig er jeg glad for at avtalen
tydelig fastslår at Stortingets mål om økt selvforsyning og et landbruk over hele landet ligger
til grunn, sier Müller.

Han peker på at vestfoldbønder allerede er i front innen klimaløsninger og peker særlig på
biogassanlegget på Greve, kalt «Den magiske fabrikken», som lager drivstoff av husdyrgjødsel.
Anlegget startet opp i 2016 og omdanner hvert år 60 000 tonn husdyrgjødsel om til biogass.
-

I Vestfold har vi lang erfaring med å bruke kumøkka for å danke ut fossilt, klimafiendtlig
drivstoff. Husdyrgjødsla vår er ikke bare bondens gull, men også gull for klimaet, sier Müller.

Müller mener langt flere biogassanlegg basert på gjødsel fra husdyra må på plass dersom jordbruket
skal oppnå egen klimaforpliktelse.
-

Biogass er et viktig klimatiltak og vi bør få på plass mange flere magiske biogassfabrikker over
hele landet. Vi bønder må pushe på i egne kommuner, men det trengs først og fremst mer
gass fra politikerne, sier Müller.

I avtalen heter det at både regjeringa og næringa skal bidra til å oppfylle utslippsforpliktelsen.
Partene er enige om at aktuelle virkemidler for å følge opp avtalen skal vurderes i forbindelse med de
ordinære prosessene for statsbudsjettet og for jordbruksforhandlingene.
-

Jeg håper at det kommer på plass bedre virkemidler som stimulerer til mer produksjon og
bruk av biogass framover, avslutter fylkeslederen i Vestfold Bondelag.
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Bakgrunn
-

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har forhandlet om en klimaavtale med
regjeringa siden juni 2018.
Avtalen er en intensjonsavtale om reduksjon av klimagassutslipp og økt opptak av karbon fra
2021-2030. Avtalen er ikke juridisk bindende.
I 2018 kom 8,5 prosent av Norges klimagassutslipp fra jordbrukssektoren. Mesteparten av
utslippene stammer fra naturlige, biologiske prosesser som fordøyelse til husdyra og lystgass
fra gjødsla (SSB 2019).

