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Utfordringa frå Lars Fredrik Stuve:

➢Korleis kan vi i Norge utnytte 
ressursane våre betre og bidra til å 
fø verda?

➢Korleis kan vi møte utfordringane i 
EAT-rapporten  

➢ Kva er dei viktigaste grepa vi kan 
gjera for å produsere meir mat på 
norske ressursar, med mindre 
negativ miljøpåverknad? 



Gangen i innlegget

• Omverdsanalyse: Utfordringane frå EAT-rapporten, veganismen, 
klimautfordringane 

• Kjøttproduksjon under press gir muligheter for planteproduksjonen

• Korleis koma dit vi vil, slik at landbruket kan tilpasse seg dei nye 
utfordringane?

• Norge eit klimarobust land

• Mot eit berekraftig og klimatilpassa norsk landbruk

• Fire innovasjonar og ein femte på gang

• Ønskemål, ønsketenking og viktige grep



Omverdsanalyse 
landbruk og matproduksjon

•Matprisane i verda er sakte på veg opp, på lang sikt 

•Både været og prisane på verdsmarknaden vil variere meir enn før

•Klimaendringane verkar svært negativt i sør, delvis positivt på årsvekst 
og tilvekst i skog her i nord

•Meir variabelt vêr gir store utfordringar: både tørke, styrtregn og flom, 
delvis same år

Utfordringane for landbruket i Norge: 

Tilpasse seg sviktande tollvern, vanskeleg klima med nye 
plantesjukdomar og meir dårleg vêr

Nye trendar: EAT-rapport, veganismen, kjøttvegring, myrdyrkingsforbod 
og eventuell karbonavgift

Korleis dra nytte av trendar og skift?



Utfordringa frå EAT-rapporten
Professor Johan Rockström

Global food production threatens

climate stability and ecosystem

resilience. It constitutes the single

largest driver of environmental

degradation and transgression

of planetary boundaries. Taken

together the outcome is dire.

A radical transformation of the

global food system is urgently

needed. Without action, the

world risks failing to meet the

UN Sustainable Development

Goals and the Paris Agreement.

❖Global matproduksjon truer
klimastabiliteten og økosystema si
motstandsdyktighet. 

❖Dette utgjer den største drivkrafta for 
nedbryting av miljøet og overskriding 
av planetens tålegrenser. Utfallet 
skjebnesvangert.

❖Det er eit presserande behov for ei 
radikal omlegging av det globale 
matsystemet. 

❖Utan handling risikerer verda å ikkje 
nå FN sine mål om berekraftig 
utvikling og målsettingane i Paris-
avtalen.



Mitt svar til EAT-rapporten
Nationen 23. januar 2019

• Eg er overraska over kor positiv EAT-rapporten er med tanke på norsk 
landbruk

• Rapporten beskriv den beste versjonen av den norske 
landbruksmodellen

• Diett-delen i EAT-rapporten står til stryk

• Kosthaldsråd er tungarbeid, det seier ein som har bruka tiår av livet sitt 
til å påvirke folks kosthald (Forebyggande helsearbeid i landbruket og 
Statens Ernæringsråd)

• Eg tok turen til kjøleskapet og vog opp kva rapporten faktisk vil bety for 
mitt kosthald: Råda er hinsides 

• EAT-dietten skremmer folk og skygger for budskapet 

• Landbruksdelen er overkommeleg, men da må den politiske 
verktøykassa fyllast opp



Raudt kjøtt er under press
Men kva er dei paradoksale fakta?

➢Mange unge ønsker å kutte ned på kjøttforbruket, men det er blant de unge vi finner flest som spiser kjøtt 
de fleste dagene i uka

➢ 35 prosent av de yngre forbrukerne ønsker å spise mindre storfekjøtt, sammenlignet med 24 prosent av de 
eldre

➢ 54 prosent yngre mellom 18 til 34 år, sier at de er veldig glad i kjøttmat mot 36 prosent blant folk i alderen 
50 år og oppover

➢ Folk over 50 år uttrykker i størst grad at de er veldig glad i grønnsaker: 54 prosent mot 43 prosent i de 
yngre aldersgruppene

➢ Fleksitarianere –de som innimellom dropper kjøtt, fisk, melk og egg, øker

➢ Fire av ti bytter ut noe av kjøttet med grønnsaker når de lager middag

➢ En prosent i definerer seg selv som veganere, som kun spiser plantebasert kost 

➢ Tre prosent er vegetarianere, noe som ikke har endret seg de siste 10–15 årene

➢ Folk bosatt i storbyer, især Oslo, er mest interessert i et vegetarisk spisemønster

Annechen Bahr Bugge og Frode Alfnes SIFO/OsloMet: 

Kjøttfrie spisevaner – hva tenker forbrukerne?

SIFO-rapport nr. 14-2018.



Den veganske utfordringa

➢Den militante veganismen er i vekst

➢Villige til å ta ekstreme verkemiddel i bruk

➢Støyande, svært synleg i sosiale medier

➢Fleire veganske produkt i butikkane

➢Trend, skift eller forbigåande?

Samuel Rostøl

https://www.vegansamfunnet.no/


Skiftet mot meir plantebasert kosthald 
er komen for å bli og den blir sterkare

Fordi:

➢Det står sterke næringsinteresser og lobbygrupper bak anti-
kjøttkampanjen 

➢For mange, særleg i den rike delen av verda, er det sterke helsemessige 
grunnar til å eta mindre kjøtt

➢«Spis mindre kjøtt» har vorte ei trendy symbolsak blant urbane unge 
med høg utdanning

➢Kjøttfritt har vorte «politisk korrekt»

➢Kunstig kjøtt ved bruk av korn og planteprodukt er under utvikling

➢Ruralis ved Rob Burton har fått 10 mill NOK av Forskningsrådet til 
prosjektet Protein 2.0

Planteprodusentane må kjenne sin besøkelsestid!



Korleis kan bøndene tilpasse seg til klimaendringane 
og det grøne skiftet?

➢Klimakrisa er alt i gang: Bøndene må tilpasse seg 
både været og nye trendar blant forbrukarane

➢Den nye folkevandringstida er her: Stor risiko for at 
Norge og Norden må ta imot klimaflyktningar

➢Norge må vera villig til å betale ein 

forsikringspremie på grunn av auka risiko for 

matvareusikkerhet

➢Dei bøndene som ikkje klarer å tilpasse seg 

klimaendringane og dei nye trendane vil vera borte 

frå næringa om få år



DIT INGEN VIL



KORLEIS KOMA DIT VI VIL?

➢Meir av produksjonen må skje på norske ressursar

➢Må dyrke korn der det kan dyrkast korn

➢Utnytte fotosyntesen betre

oDyra må plukke opp meir av kaloriane med mulen

oGrøfte meir vassjuk eng, bind meir CO2

oDyrke meir, både fulldyrke og overflatedyrke

➢Auke produksjonen på norske ressursar og norsk arbeidskraft

➢Auke sjølvberginga, uansett målemetode

➢Utvikle verkemiddel som kan ta oss dit vi vil 

➢Avling pr dekar og yting pr dyr må opp i u-landa og stabilisere seg i land 
av vår type, slik EAT-rapporten anbefaler  



Eit langt og klimarobust land: 

Eit godt ressursgrunnlaget for grønt skifte 

❖Naturens under: fotosyntesen

❖Været stadig viktigare, spel på lag

❖Viktig kunnskap: Jordsmonn og topografi 

❖Husdyra vi ikkje tenker på,..



Eksempel på tiltak for meir rasjonell bruk av korn: 
Stimulere til oppfeiting av dyr i kornområda 

➢ Avtale mellom kjøttprodusent og 

kornbonde

➢ I ei viss tid før slakting blir dyra 

frakta til kornbondens bruk

➢ Beiting på kulturbeite i låglandet og 

oppfeiting på leigemalt kraftfôr

➢ Slakting på lagleg tidspunkt 

➢ Avtalt deling av forteneste, ulike 

modellar 



Mat, energi, klima
Eit nødvendig triangel

Matproduksjon

Fortrinn 

Tilpassing

Må gradvis bli mindre avhengig av fossil energi

Klima

Tilgang på vatn 

og energi



Fire innovasjonar som har revolusjonert 
matproduksjonen på 1900-talet

➢Forbrenningsmotoren, traktorisering

➢Haber-Bosch-prosessen som hentar 
nitrogen frå lufta

➢Avlsgenetikk i planteproduksjon og 
husdyrhald

➢Kjemisk og biologisk kamp mot 
skadegjerarar og sjukdom på planter og dyr

Skal vi kaste vrak på dei fire innovasjonane i 
landbruket for å nå djerve mål om 
karbonnøytralitet og netto energioverskot?  



Den femte innovasjon: Informasjonsteknologi + 
syntese av dei fire foregåande innovasjonane= 

➢Det grøne skiftet

➢Klimasmart landbruk

➢Berekraftig intensivering

➢Sirkulær bioøkonomi

Den femte innovasjonen i landbruket må ta med seg det beste i 
dei fire foregåande innovasjonane og syntetisere på tvers



Korleis skal matprodusentane møte aukande 
etterspørsel etter energi, vatn og mat? 

•Allsidig (multimalisert) 

•Kunnskapsbasert

•Klimasmart og 

•Energigjerrig landbruk

Fram mot ein berekraftig og klimatilpassa norsk landbruksmodell



Mi ønskeliste til beste for norsk 
matproduksjon på norske ressursar

➢Eit stortingsfleirtal som stiller seg bak auka sjølvforsyningsgrad 
med talfesta mål og handlingsplan

➢Eit fleirtal på Stortinget som viser vilje til å fylle opp den 
landbrukspolitiske verktøykista

➢Ei regjering som er villig til å bruke handlingsrommet i WTO-
avtalen

➢Ein betydeleg og kunnskapsrik landbrukspolitikar frå Høgre, 
gjerne ei kvinne

➢Ein ny kornkrise i verda som varer noen år slik at prisane på 
verdsmarknaden kan stabilisere seg på eit nivå som dekker 
produksjonskostnadene i dei beste jordbruksområda

➢Ein eller fleire visjonere bondeleiarar med ein betydeleg 
posisjon i det norske samfunnet som tenker og handlar 
langsiktig (typar som Jon Sundby, Hallvard Eika, Hans Borgen, 
Finn T. Isaksen, Berge Furre)  



Viktige politiske grep 
for å snu nedgangen i kornareal

➢Høgare pris på korn må til , men langt frå nok

➢Matkornprisen må auke mest og premiere kvalitet

➢Staten må ta noe av risikoen ved å produsere matkveite

➢«Kornenterprenørane» som driv store areal må framsnakkast 

➢Stimulerande verkemiddel må til for å få til samarbeid mellom 
husdyrbruk og kornbruk for å utnytte ressursane betre

➢Innføre stimulerande verkemiddel for å auke bruken av korn til 
kraftfôrproduksjon i eige husdyrhald



Men størst av alt er underet, som her på Viggja, 

i heimbygda mi på Hølonda, på Sokna,… 

over alt er det fotosyntetiske underet i gang



Takk for meg


