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Vi viser til regjeringens nettsider der det bes om innspill til Bionova fra relevante aktører.  
 
Animalia AS er Norges ledende fag- og utviklingsmiljø innen kjøtt- og eggproduksjon. 
Som representant for kjøtt- og eggnæringen i Norge mener vi at klimatiltak i landbruket 
er nødvendig for å løse klimautfordringene. Vi ønsker opprettelsen av Bionova 
velkomment, og støtter formålet om å bidra til klimatiltak i jordbruket og innovasjon 
innen bioøkonomien. 
 
I 2019 inngikk landbruket en klimaavtale med staten der næringen forpliktet seg til å 
kutte 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2030. For å følge opp avtalen og beskrive 
hvordan forpliktelsene skal nås, ble Landbrukets klimaplan opprettet. Vi ønsker at 
Bionova skal bli et verktøy for å iverksette konkrete tiltak som bidrar til å oppfylle 
klimaavtalen og Landbrukets klimaplan.  
 
Jordbruket i Norge står for ca. 9 prosent av klimagassutslippene, og ca. halvparten av 
dette stammer fra metanutslipp fra fordøyelsen til husdyr. I motsetning til 
klimagassutslipp fra fossilt karbon som har vært lagret i jorden i millioner av år, og som 
akkumulerer i atmosfæren i flere hundre år ved utslipp, er husdyrproduksjon del av et 
biologisk kretsløp som både tar opp og slipper ut klimagasser. Metan fra husdyr brytes 
ned etter 12 år og det nedbrutte karbonet tas opp igjen i kretsløpet. Forskjellen mellom 
fossile og biologiske utslipp utgjør dermed et viktig skille som vi håper at Bionova vil ta 
hensyn til i arbeidet sitt.  
 
På den ene siden bør klimatiltak som bidrar til utfasing av fossile kilder i landbruket 
prioriteres høyt. Samtidig finnes det i dag få virkemidler som bidrar til å redusere 
biologiske utslipp, og vi håper Bionova kan spille en viktig rolle i å stimulere til klimatiltak 
knyttet til biologiske utslipp og lagring av karbon i jord og skog.  
 
Hovedoppgaven til landbruket er å produsere mat, og utslippskutt bør ikke skje på 
bekostning av matproduksjonen. Vi har forventninger om at Bionova vil legge stor vekt 
på opprettholdelse og styrking av matsikkerhet som et premiss for klimatiltak.  
 
Det er heldigvis mulig å redusere klimagassutslippene fra jordbruket, uten at det trenger 
å bety en reduksjon av matproduksjonen i Norge. Som eksempel var 
storfepopulasjonen 65 prosent større og antall melkekyr fire ganger høyere i 1939 enn i 
dag. I samme periode har metanutslippene blitt redusert med ca. 19 prosent, samtidig 
som storfekjøttproduksjonen nesten har doblet seg og melkeproduksjonen vært relativt 
stabil. Summen av økt kunnskap og forskning, moderne husdyravl, bedre fôring og ulike 
teknologiske innovasjoner har med andre ord gitt svært gode resultater frem til i dag.  
 
Vi ønsker at Bionova kan stimulere til at disse verktøyene i enda større og mer målrettet 
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grad tas i bruk på gårdsnivå. 
 
Vi stiller gjerne til rådighet for Bionova ved behov, og ønsker lykke til med det viktige 
arbeidet.  
 
 
Med vennlig hilsen, 
Martin H. Inderhaug, fagsjef bærekraft 


