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Methane emissions from cattle
manure storage in Norway

Bioforsk Vest Fureneset

Lystgassemisjon frå eng under ulik drift
på moldrik jord, Vestlandet

Norges vel

Tilrettelegging for gårdsbasert
biogassproduksjon i norske samdrifter

Prosjektbeskrivelse
Tildeling (kr)
Prosjektet skal evaluere parametrene (IPCC guidelines) brukt for å
beregne metantap fra norsk landbruk.
405 000
Prosjektet skal tallfeste lystgassutslipp fra eng gjennom å måle
effekt av ulik jordpakkingsgrad, lystgassutslipp etter pløying av
kløverrik eng i økologisk landbruk, samt å se på effekten av
lystgasstapp etter behandling av husdyrgjødsel (bløtgjødsel vs
biorest).
350 000
Gjennom samarbeid med samdrifter er målet å tilrettelegge for økt
småskala biogassproduksjon. Studietur til Sverige og samling på
UMB inngår som aktiviteter. Det skal være fokus på hele
verdikjeden fra gjødsel/organisk avfall til sluttbruk av energi og
biorest.
397 000

Bioforsk Vest Fureneset

Drenerings og jordfysisk tilstand;
innverknad på arealproduktivitet

Prosjektet skal samle og sammenstille fagkunnskap relevant for Sørog Vestlandet, om drenering og jordforbedring og gjøre denne lett
tilgjengelig. Delmål: 1) medvirke til økt fortåelse hos næring og
forvaltning av at bedre drening- og jordfysisk tilstand øker
avlingsnivå og reduserer klima/miljøbelastning. 2)gi konkrete og
faglige råd. 3) få til kunnskapsoppbygging og kunnskapsoverføring

380 000

Avfall Norge

Dette er et formidlingsprosjekt som skal bidra til økt etterspørsel
etter biorest og kompost i landbruket. Dette skal nås gjennom å øke
kunnskapsnivået, bedre samarbeidet mellom produksjonsanleggene
og landbruket. Todelt formidlingsopplegg, hvor første del er rettet
Økt kunnskap omkring bruk av biorest og mot rådgivere i NLR, med bl.a. eget opplegg under "kursuka". Del to
kompost i landbruket
er rettet mot bønder med markdager og demonstrasjon.

401 000

Bioforsk

Kunnskapsstatus og formidling om
klimatiltak i landbruket

Prosjektet skal sammenstille eksisterende kunnskap i en rapport.
Rapporten skal inneholde kunnskap og tiltak om utslipp av
klimagasser fra landbruket, med beskrivelse av tiltakspakker.
Tiltakene vil bli delt i langsiktige og kortsiktige tiltak. Synergier og
konflikter med andre miljømål skal beskrives for hvert av tiltakene.

800 000

