Ferskvann

KLIMASMART LANDBRUK
Norsk ammekuproduksjon er innstilt på
å ta sin del av kaka for å redusere ut
slipp fra norsk landbruk. TYR er derfor
en naturlig bidragsyter i prosjektet
«Klimasmart landbruk».
Det blir viktig å kunne dokumentere og
synliggjøre klimatiltak som skjer på

gården i framtida. En klimakalkulator for
norske ammekubesetninger er under
utvikling. HolosNor Beef er betegnelsen
på modellen som benyttes. Denne tar
utgangspunkt i tilsvarende beregnings
modeller i andre land samt for andre
produksjoner i Norge.

Du kan lese mer om fremtidens
klimaku og hva ammekunæringa
kan bidra med for å nå norsk
landbruks egne mål om redusert
klimagassutslipp innen 2030 på

www.tyr.no

TYR
Storhamargata 44, 2317 Hamar,
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AMMEKUA – EN DEL AV LØSNINGEN

NORSK STORFEKJØTTPRODUKSJON

Norsk storfekjøtt er i særklasse i verdenssammen
heng. Vi har en unik mulighet til å produsere kjøtt
på lokale, naturgitte ressurser i store deler av vårt
langstrakte land.
Norsk avlsarbeid
på kjøttfe baserer
segpå sunne og
bærekraftige verdi
ersom gir friske
og robuste dyr.
Stor kapasitet til
grovfôropptak og optimal utnyttelse av våre gras
ressurser gjør at ammekua er en del av løsningen på
de klimatiske utfordringene vi står overfor.

BÆREKRAFTIG OG LØNNSOM

FUNKIS OG FRISKUS

«Funksjonelle og friske
dyr er en forutsetning for
en effektiv storfekjøtt
produksjon.»
I tillegg er grovfôrutnyttelse en viktig
egenskap i avlsarbeidet på kjøttfe.
Dette vil i seg selv bidra positivt i klima
regnskapet.

UTNYTTELSE AV NORSKE
RESSURSER
Drøvtyggere utnytter ressurser vi ellers
ikke ville kunne utnytte, og omdanner dette
til høyverdig protein i form av kjøtt.
70% av dyrket mark i Norge kan kun
benyttes til grasproduksjon. Vi utnytter per
i dag kun 50% av potensialet i utmarks
beite. I disse ressursene har Norge en
unik mulighet til økt selvforsyning og økt
utnyttelse av lokale ressurser. Ammeku
med kalv er den type storfe som i størst
grad kan utnytte utmarksbeite.

Vektlegging i avlsarbeidet på økt tilvekst
og kortere framfôringstid gir klima
gevinst. Èn måned kortere f ramfôringstid
gir en reduksjon i utslipp av CO2 på ca 6%
per kg slakt.
HITEC bildeteknologi som kobler vekt
registrering mot 3D-bilder av enkelt
individer er et spennende tiltak for et mer
effektivt avlsarbeid. Metodikken er under
utarbeiding på testingsstasjonen for kjøtt
fe på Staur gård i Stange, Hedmark.

IMPORT KONTRA NORSK

«Storfekjøtt produsert
under norske forhold er
dobbelt så klimavennlig
som gjennomsnittet på
verdensbasis.»
Per i dag importeres omkring 20% av vårt
forbruk av storfekjøtt fra andre land med
en atskillig høyere utslippsfaktor per kg
produsert kjøtt enn Norge (ref. FN/ FAO).

ALBEDOEFFEKT OG
KULTURLANDSKAP
Bevaring av kulturlandskapet gjennom
aktiv beiting er et positivt klimatiltak.
På en skala fra 0 til 1 vil et gjengrodd
område med skog ha en albedo
(refleksjon av solstråler) på 0,15, mens
et åpent b
 eitelandskap med nysnø vil ha
en a
 lbedo på 0,90. Refleksjonen fører til
en redusert oppvarming og har dermed
en positiv effekt i forhold til global
oppvarming.

