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Loftlagasmarkmið í landbúnaði
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Hvernig 
nálgumst við 
verkefnið
• Losunartölur landbúnaðarins reiknað út frá meðaltalstölum

• Hvernig minnkum við losun

• Aukum Loftlags og umhverfisvitund á hverju búi (fræðsla og 
ráðgjöf, nýting gagna)

• Meðal ráðunauta (endurmenntun, fræðsla, nýting gagna)

• „pilot“ verkefni í gangi  s.s. loftlagsvænn landbúnaður og 
fleirri ráðgjafarverkefni. 



Gagnasöfnun hjá bændum
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Hvaða gögnum erum við að safna
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Fjölþætt gagnasöfnun um 
afurðir, afurðagæði, 

frjósemi, 
arfgerðargreiningar o.fl. 

Gögn sem nýtast til 
kynbóta, aukinnar 
hagkvæmni, meiri 

gæða, lægra vöruverðs 
o.s.frv.

Þættir viðkomandi 
jarðrækt, skógrækt og 

landgræðslu, 
áburðarnotkun, uppskeru 

grænmetis og fóðurs 
ásamt fóðurgæðum 

(þurrefni meltanleiki og 
efnainnihald). Gerð 

jarðvegs, nýting tilbúins 
áburðar og búfjáráburðar.

Bókhaldsgögn sem gefa 
góða mynd af rekstri 

búsins og nýtist mjög vel 
sem stjórntæki þess. Þar 
gefst notendum kostur á 
að halda utan um magn 

einstakra afurða og 
aðfanga.



Árangur af makvissri gagnasöfnun og 
nýtingu gagna

• Nautgriparækt
• 1993:  Blup kynbótamat.  Öflugt tæki til að ná 

árangri í ræktunarstarfi
• 2008 -2010: Huppa öflugt skýrsluhaldskerfi og 

gagnagrunnur í nautgriparækt. Átak í til að auka 
þátttöku, umfangsmeiri og nákvæmari 
gagnasöfnun

• 2007 voru um 60 % mjólkurframleiðenda í reglulegu 
skýrsluhaldi

• Er komin yfir 90% 2010

• Eftir 2015 Greining á hagrænu vægi eiginleika, 
markvisst unnið í að taka inn nýja aðferðafræði 
hvað varðar mat á eiginleikum inn í kynbótamat

• Sauðfjárrækt
• Gæðastýring í sauðfjárrækt 2003 sem eykur 

gríðarlega þátttöku í skýrsluhaldi
• Þátttaka í skýrsluhaldi 25-30% til 1995
• Er komin í um 90% 2006
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Hvaða gögn getum við 
nýtt ? Hverng nýtum við 
þennan kraft
• Hvaða gögn er þetta sem við getum nýtt inn í 

loftslagsmálin

• Gögnin nýtast við útreikninga á t.d. 
kolefnislosun búgreinanna - þau má nýta 
til þess að setja sér raunhæf og 
mælanleg markmið og fylgjast með 
árangri.

• Jörð gefur upplýsingar um (umfang 
ræktunar, magn uppskeru,) 
áburðarnotkun og nýtingu búfjáráburðar.

• DkBúbót getur haldið utan um notkun 
einstakra aðfanga sem telja inn í 
kolefnisbókhald búsins.



Afkomuvöktunarverkefni
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Hvernig getum við nýtt þessi gögn inn á búum og 
svo út á afurðirnar
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Flæði gagna – alþjóðleg samvinna
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Gagnasöfnun lykillinn að framtíðinni
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• Gagnaöflun gegnir 
lykilhlutverki í fjórðu 
iðnbyltingunni

• Hámörkum á nýtingu 
aðfanga 
• Notkun upplýsinga nýtt til 

ákvörðunartöku

• Nákvæmni í framkvæmd 
verka með þjónum og/eða 
staðsetningarbúnaði



Hugleiðingar í lokin

• Hvað má landbúnaðurinn búast við að þurfa 
gera í umhverfis og loftlagsmálum fyrir utan 
þau markmið sem þegar hafa verið sett?

• Grænt bókhald búa.

• Kolefnisspor á afurðir sem seldar eru 
innlendis og erlendis ?

• Hvaða kröfur verða á móti gerðar til 
innfluttra landbúnaðarafurða/aðfanga s.s
fóðurs og skráninga á því
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