
Vedtatt av Unge Høyres landsstyre april 2019 

Kutt i landbruksutslippene for jordens beste 
 
Klimautfordringen er vår tids største utfordring, og store deler av våre klimautslipp skjer gjennom 

landbruket.  
 

Globalt forårsaker husdyrnæringen 18 prosent av de globale klimautslippene, og næringen 

forbruker mer menneskemat enn den produserer. Verstingene innenfor kjøttproduksjonen er storfe 

og sau. Én kilo storfekjøtt gir 75 ganger høyere klimagassutslipp enn én kilo poteter, men likevel 
får storfe- og sauebønder mye mer subsidier enn potetbønder.  

 

Et annet problem med drøvtyggere er metan i forbindelse med fordøyelsen. I 2016 slapp Norges 

jordbruk ut 102 738,14 tonn metan, som er 25 ganger farligere for klimaet enn CO2. Metan har 
langt kortere nedbrytningstid enn CO2, men har mye større effekt på global oppvarming. Store 

deler av metan i atmosfæren kommer for det meste fra menneskelig aktiv, og da spesielt fra 

landbruket. 

 
Produksjonen av kjøtt i Norge foregår i all hovedsak på arealer som ikke egner seg for annen 

matproduksjon. Beitedyrene i disse områdene ivaretar det norske kulturlandskapet. Likevel burde 

man legge en moderat CO2-avgift på landbruksvarer, samt tilpasse produksjonsstøtten. 

Kulturlandskapet må likevel også ivaretas, men dette kan gjøres med andre politiske tiltak.  
 

De mest klimafiendtlige matvarene får mest subsidier, som verken er bra for oss eller dyrene, 

derfor må vi kutte i landbrukssubsidier for å få ned produksjonen av kjøtt med høyt 

klimagassutslipp for å få ned utslippene fra landbrukssektoren og innføre avgifter på klimautslipp 
fra jordbruket.  

 

Vi må stanse utslippene, men ikke utviklingen i det norske landbruket. Unge Høyre mener det er et 

stort potensial for å redusere utslippene fra norsk landbruk gjennom bruk av bedre teknologi, 
særlig innen husdyrproduksjon, gjødselhåndtering og energibruk. For eksempel kan metan fra 

husdyrproduksjon reduseres med tilsetninger i fôret. Nydyrking av myr gir middelmådig matjord, 

ødelegger livsområdene til en rekke arter og slipper ut store mengder CO2. Forbud mot nydyrking 

av myr er derfor et kostnadseffektiv og svært effektivt klimatiltak. 
 

Unge Høyre vil:  

• Tilpasse produksjonstilskuddene og avgiftene i jordbruket for å nå Norges utslippsmål.  

• Innføre klimaavgift for produsenter av rødt kjøtt.  

• Innføre avgift på alle utslipp fra jordbruket.  

• Forby nydyrking av myr. 

• Legge til rette for mindre utslipp av metan i landbruket. 

• Liberalisere lovgivningen for å endre genmaterialet hos kjøttproduserende dyr. 

• Gi bønder incentiver til å bruke mer klimavennlig infrastruktur og gå til innkjøp av mer 

klimavennlige maskiner.  

 


	Kutt i landbruksutslippene for jordens beste

