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Kan vi i Norge forestille 
oss en situasjon uten 

matsikkerhet?

Hva kjennetegner et 
bærekraftig 
matsystem?

Hva kjennetegner et 
ødelagt matsystem ?



Matsystemer som ikke gir 
matsikkerhet er ikke bærekraftige! 

Matsikkerhet betyr at:
alle mennesker, til enhver tid, har fysisk og 
økonomisk tilgang til nok, trygg og næringsrik 
mat som dekker deres ernæringsmessige behov 
og matpreferanser slik at de kan leve et aktivt 
og sunt liv
Globalt: Økende mat-usikkerhet
Norge: Eksponeres for økende nasjonal og 
grenseoverskridende matsikkerhetsrisiko

FAO, World Food Summit, 1996 definition. Foto: Arne Bardalen, privat  og 
Erling Fløistad, NIBIO



Nasjonal matsikkerhet hviler på 3 pilarer:

1. Kontinuerlig, stabil produksjon av mat-
og fôrvarer – mestring av utfordringer

2. Ivaretakelse av produksjonsgrunnlaget 
a) Arealene – jordsmonnets produktivitet

b) Vannressursene – kvalitet og mengde

c) Planter og dyr – de genetiske ressursene 

3. Velfungerende handelssystemer 



Bærekraftige matsystemer og 
matsikkerhet forutsetter også:

Matvareberedskap

Samfunnets risikoforståelse og evne til å iverksette 
tiltak ved ubalanse eller kriser i matsystemet og 
verdikjedene for mat som f.eks. produksjons- og 
tilbudssvikt, etterspørselssjokk eller svikt i 
logistikksystemene

Resiliens i matsystemet

Matsystemenes evne til å motstå, eller gjenopprette
en normaltilstand etter, kraftige forstyrrelser, stress 
og sjokk, eller evne til reorientering hvis 
forstyrrelsen gjør det nødvendig å endre systemer og 
akseptere endrede leveranser 



Men, 
• Hver kveld går fortsatt 

hundrevis av millioner 
mennesker sultne til sengs. 

• Tre milliarder mennesker har 
ikke råd til et sunt kosthold. 

• To milliarder er overvektige 
eller sykelig overvektige. 

• Nesten en tredjedel av all mat 
som produseres, går tapt eller 
kastes.

Matsystemene - suksess eller fiasko?



Fix the broken global food system?
Hva er prioriteringene?

FNs generalsekretær, Gutierres:

1. Det er behov for matsystemer som 
bidrar til alle menneskers helse og 
livskvalitet

2. Verden trenger matsystemer som 
beskytter planeten

3. Matsystemer må bidra til velstand

Food systems 
hold the power 
to realize our 
shared vision for 
a better world.



FAO om bærekraftige matsystemer

• Matsystemtilnærming 

– betyr å ta hensyn til matsystemet i sin helhet, å 
inkludere alle elementer, deres innbyrdes relasjoner 
og eksterne effekter

• Bærekraftig matproduksjon defineres som 

– forvaltning og bevaring av det eksisterende natur- og 
ressursgrunnlaget (f.eks. dyrkbare arealer, 
vannressurser og plante- og husdyrgenetisk 
materiale) samtidig som utviklingen går i en slik 
retning at behovene til dagens og fremtidige 
generasjoner ivaretas (FAO, 2018). 



FAO: Matsystemet
inkluderer

miljø, mennesker, input, 
prosesser, infrastruktur, 
institusjoner og aktiviteter 

relatert til produksjon, 
prosessering, distribusjon, 
tilberedning og konsum av 
mat og

effekter av disse aktivitetene, 
inkludert sosioøkonomiske 
og miljømessige effekter

https://www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf 



4 erkjennelser om sammenhenger og bærekraft i matsystemer

1. Matsystemer - systemer der alle deler er gjensidig avhengig av hverandre 

2. Hendelser i matsystemene får følgekonsekvenser i andre systemer og motsatt

3. Svikt i primærproduksjonen påvirker nedstrøms forsyningssikkerhet

4. Endringer i forbrukeradferd, økonomi eller reguleringer virker tilbake i kjeden



Risiko i global matproduksjon – mer enn klima

Source FAO og EU-commission

Flood/sea level

Water scarcity

Pollution

Biodiversity loss

Deforestation

Desertification

Soil degradation

Erosion

Land scarcity

Cropland

Ressursforvaltningen der maten produseres og folk flest lever
er ikke bærekraftig og øker truslene mot matsikkerheten



Alvorlig varsel fra Naturpanelet

• Globalt, forsvinner lokale varianter og raser av 
kulturplanter og dyr – og deres ville slektninger

• Tapet av genetisk mangfold undergraver 
jordbrukssystemenes resiliens og evne til å 
mestre trusler fra skadedyr, patogener og 
klimaendringer

• Tap av genetisk mangfold utgjør en alvorlig 
risiko for global matsikkerhet



Det nordiske matkonsumets store 
fotavtrykk i andre land

Et bærekraftig matsystem 
i Norden må 
• ta hensyn til effekter av 

nordisk  matkonsum på 
bærekraft utenfor 
landenes grenser

• bidra til å løse klima-, 
matsikkerhets- og 
miljøutfordringene i 
andre land

• Optimalisere 
produksjon ut fra egne, 
stedsspesifikke 
forutsetninger 

A50 – V90 - U54

Kilde:Nordic food systems for improved health and sustainability
Stockholm Resilience Center Report, 2019



Finnes det ett globalt matsystem?

• Virkelighetens matsystem består av mange og svært 
ulike regionale og lokale matsystemer (IPCC, IPBES)

• Alle land har rett og plikt til å dyrke mat på sine 
områder til befolkningen

• Lokale matsystemer gir matberedskap og ernæring, 
og bevarer kultur, identitet og livskvalitet

• Hva som er bærekraftig produksjon og matsystemer er 
komplekse spørsmål

• Dette er utgangspunktet for å forstå bærekraft i 
matsystemene

Foto: A Bardalen privat



Bærekraftig jordbruk i annerledeslandet

• Vi driver jordbruk opp mot grensene for det 
mulige, med lite innmark og mye utmark

• Vi har færre alternativer enn land med mindre 
klimatiske begrensninger

• Vi har foredlet planter, avlet dyr og utviklet 
produksjonssystemer som passer i Norge

Illustrasjon: Wendy Walen, NIBIO



Spesifikke fortrinn og forutsetninger 
for bærekraft i norsk jordbruk

• Matsektor med gode forvaltningsregimer

• Samspill mellom FoU, forvaltning og næring

• Teknologi, innovasjon og produktivitet

• Dyre- og plantehelse, antibiotika og plantevernmidler

• Nok vann, eng og utmark

• God jordhelse, lite jordforringelse

• Biologisk mangfold, målrettede virkemidler

• Småskala, regionalt distribuert jordbruk

• Utsatt, men robust i forhold til klimaendringer

I4llustrasjon: NIBIO

NIBIO-verktøy for
Varsling innen planteskadegjørere



• Økt arealproduktivitet i planteproduksjon

• Økt avdrått og tilvekst i husdyrproduksjon

• Sparer areal

• Sparer gjødsel

• Sparer plantevernmidler

• Reduserer utslipp totalt og per produsert 
enhet

• Reduserer avrenning 

Skrittvise 
forbedringer har 
gitt resultater: 

Er veien til økt 
bærekraft fortsatt 
skrittvis 
forbedring eller 
systemskift?

Produktivitet for miljø og klima



Bærekraftig jordbruk i «graslandet 
Norge» forutsetter lokal tilpasning

• Husdyra er motoren i distriktsjordbruket og fundament 
for matproduksjon, arealbruk og kulturverdier

• Landbrukets produksjon gir økosystemtjenester, 
sysselsetting i andre næringer og bosetting

• Klimaendringer gir muligheter og nye utfordringer

• Jordbruk og arealendringer er kilde til utslipp

• Endringer for økt bærekraft i jordbruk og reindrift må 
bygge på stedsspesifikke løsninger og helhetlig 
forståelse av bærekraft

Foto: SEE, NIBIO fotoarkiv



Ingen bærekraft uten god styring
• Bærekraft krever balanse mellom de tre pillarene

– Miljømessig bærkraft

– Økonomisk bærekraft

– Sosial bærekraft

• Balanse krever solid fundament

– God styring på alle nivåer og på tvers av sektorer 

– Sterk institusjonell struktur

Håkon Mosvold Larsen / NTB
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Ingen god styring uten helhetlig 
Rammeverk

• Definerte temamål for bærekraftig produksjon

• Helhetlig, systematisk og faglig basert 
vurdering av produksjonssystemer, verdikjeder 
og forbruk 

• Balansert styring av produksjoner, verdikjeder 
og forbruk mot mer bærekraftig tilstand

Leave no one 
behind (LNOB) er 
forpliktelsen i 2030 
Agenda for 
bærekraftig
utvikling

Bærekraft forplikter 
til alltid å inkludere 
helhetsperspektiver

«NewTools skal gi ny 
kunnskap om ernærings-, 
klima- og miljøpåvirkningen 
til maten vår» 



Rammeverk finnes, men det brukes 
knapt i Norge

Foto: Nina Sæther, NIBIO

Illustrasjon: FAO

Bærekraft betyr 
å balansere

alle bærekraftsdimensjoner

God styring Godt miljø

Stabil økonomi God velferd

Foto: Nina Sæther
Ill: FAO



FAO SAFA rammeverk for bærekraft favner om helheten



FAO SAFA rammeverk for bærekraft favner om helheten



Styringsmessig 
bærekraft 

handler om kapasitet 
til å utvikle politikk, 
styre prosesser, 
utvikle kunnskap, 
institusjonell kapasitet 
og implementere 
beslutninger som 
leder utviklingen mot 
bærekraftig tilstand.

Tema Undertema

Styringsetikk Måldefinisjon Tilbørlig aktsomhet

Ansvarlighet Helhetlig revisjon Ansvar Åpenhet

Deltakelse Interessentdialog Klageprosedyrer Konfliktløsning

Rettssikkerhet Legitimitet Løsning, 
forebygging

Tilgang til ressurser

Risikohåndtering Plan for offentlig 
beredskap  

Risiko og beredskap i virksomhetene



Økonomisk bærekraft 
handler om at 
investeringer, økonomisk 
robusthet, produktkvalitet 
og lokal økonomi 
opprettholdes på et nivå 
som sikrer kontinuiteten i 
produksjonen og 
opprettholder de sosiale 
systemene som er en 
forutsetning for 
samfunnets matsikkerhet.

Tema Undertema

Investering Interne 
investeringer

Langsiktig 
investering

Lønnsomhet

Sårbarhet Forsyningssik
kerhet

Stabile 
markeder

Likviditet Risikofor-
ståelse og 
vurdering

Produkt-
kvalitet

Mattrygghet Matkvalitet Produktinformasjon

Lokal 
økonomi

Verdiskaping Lokale anskaffelser



Miljømessig bærekraft 

Handler om 
opprettholdelse av 
produksjon og 
forsyninger som er 
avgjørende for 
menneskers overlevelse 
på en måte som 
minimerer negative og 
fremmer positive 
miljøpåvirkninger.

Tema Undertema

Atmosfære, 
luft

Klimagasser Luftkvalitet

Vann Vannuttak Vannkvalitet

Landarealer Jordkvalitet Jordforringelse Jordvern

Biologisk 
mangfold

Økosystem-
mangfold

Artsmangfold Genetisk mangfold

Materialer 
og 
energibruk

Materialforbruk Energibruk Svinn og 
avfall

Avlingstap 
matsvinn

Dyrevelferd Dyrebeskyttelse Dyrehelse Frihet fra stress

Alternativ xxxx yyy zzz



Sosial bærekraft 
handler om grunnleggende 
menneskelige behov samt 
kulturell- og økonomisk 
verdiskapning, der 
landsbygdas institusjonelle, 
økologiske, økonomiske og 
sosiale utvikling sees i 
sammenheng. Jordbrukets 
ressurser, produksjoner og 
forutsetninger gir grunnlag 
for et godt liv med gode 
etiske verdier.

Tema Undertema

Anstendige 
levekår

Livskvalitet Kapasitet for utvikling Større i sårbare 
situasjoner

Rettferdig 
handel

Rettferdige 
forutsetninger 
for norsk 
produksjon

Rettferdige 
forutsetninger for 
utviklingsøkonomier

Rettferdige 
og stabile 
priser

Fair trade

Arbeidstakers 
rettigheter

Skriftlige 
arbeidsforhold

Bo- og arbeidsforhold Organisasjonsfrihet og 
forhandlingsrett

Likhet og 
likeverd

Ubetalt arbeid Deltakelse Grønn omsorg

Helse, miljø 
og sikkerhet

Trygt 
arbeidsmiljø og 
fysisk helse

Psykisk helse Folkehelse

Kulturelt 
mangfold

Samiske 
tradisjoner og 
rettigheter

Lokale tradisjoner



Veien mot «bærekraftig jordbruk 
med lavere utslipp»:

• Raske endringer og svak kunnskap – et veikart 
for forvitring

• Skrittvis og kunnskapsbasert endring - et 
veikart for redusert overgangsrisiko 

• Skrittvis forbedring har virket før og vil virke i 
framtida

• Bedre kunnskap og ny teknologi vil gi oss store 
forbedringer og gjennombrudd mot 2030

• Uten helhetlig forståelse av bærekraft kan vi 
gjøre alvorlige, uopprettelige feil!

NIBIO foto
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